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100 anos
a construir uma vida
#pelo melhor
Fundada na Suécia em 1919, a Electrolux tem vindo a inovar
em tecnologia para milhares de lares há mais de um século,
sempre à frente do seu tempo.
Ao longo de toda a sua história a Electrolux tem sido um
exemplo da melhoria contínua de processos e sistemas,
com o objetivo de reinventar e proporcionar as melhores
experiências ao consumidor. Ao nível do sabor, cuidado
da roupa e bem-estar. Agindo de forma responsável e
sustentável, para construir uma vida mais agradável e
sustentável para milhões de pessoas.
As inovações são criadas a pensar em si e na sua
tranquilidade. A casa é o centro da vida quotidiana e
trabalhamos todos os dias para encontrar soluções para
construir uma vida #pelo melhor.
FOR BETTER LIVING. DESIGNED IN SWEDEN.

Catálogo
2019/2020

Sempre na vanguarda da mudança, escolhemos materiais e acabamentos de acordo
com a sua funcionalidade, qualidade e impacto mínimo no ambiente. O que explica por
que, pelo décimo segundo ano consecutivo, a Electrolux tenha sido foi nomeada Líder
da Indústria* pelo Dow Jones Sustainability World Index e no Prémio de Sustentabilidade
Gold Class, concedido a apenas 1% das melhores empresas de cada setor.

* Categoria de Bens Domésticos Duráveis, 2006-2018
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A nossa gama

A nossa experiência
profissional
Fornecemos eletrodomésticos Electrolux às lavandarias
profissionais e aos restaurantes mais prestigiados
de todo o mundo há 90 anos. Orgulhamo-nos de
que 1 em cada 3 cadeias hoteleiras do mundo nos
escolha para equipar suas cozinhas e lavandarias.
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Quase metade dos restaurantes do Guia Michelin
na Europa está equipada com Electrolux.

Eclipse
em design
Uma das caraterísticas especiais dos
eletrodomésticos da nova gama Intuit é a sua
autêntica e único alinhamento perfeito.

Um elemento de design que integra toda a gama e,
discretamente, oferece unidade visual à sua cozinha.
Um detalhe subtil, que lhe permite desfrutar de um lar ainda
mais harmonioso.
Alinhamento impecável.
Combine qualquer produto da nossa gama Intuit como
melhor lhe convier e verá como cada eletrodoméstico e cada
detalhe está impecavelmente alinhado. Cada modelo foi
pensado e concebido ao pormenor, desde a sua dimensão
à sua forma, de modo que toda a gama esteja sempre em
perfeita simetria.

A nossa gama

“Temos criado uma
identidade própria que
se reconhece facilmente.
Esta identidade única
marca todos os produtos
de cozinha, frio, roupa
e loiça, para que a
gama pareça sempre
uniforme”.
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Thomas Johansson
Diretor de Design
Electrolux

A nossa gama

Preto Mate,
um design único.
De linhas minimalistas e inspiração
sueca, chega uma seleção de
produtos sofisticada, onde o design
e a funcionalidade andam de mãos
dadas.

O preto é tendência.
O efeito que tem esta cor é impactante.
Para cozinhas elegantes e com
personalidade. Combinam com qualquer
cor e, ao contrário do que parece,
podem ser muito luminosos.

Descubra a seleção de produtos Preto
Mate: forno, forno compacto, gaveta de
aquecimento e chaminé.
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A nova gama em preto com textura mate
é sinónimo de simplicidade, suavidade e
leveza. O acabamento anti dedadas
permite uma limpeza mais fácil.

Nova gama
Intuit

A nossa gama

Uma gama
intuitiva para uma
experiência única
O novo design de inspiração sueca centra-se nas
experiências quotidianas que temos com os eletrodomésticos.
Cada interação com os nossos produtos foi pensada
para facilitar o dia-a-dia de todos nós, permitindo uma
utilização mais fácil, que se adapta às suas necessidades
ou oferecendo maior flexibilidade na hora de cozinhar.
Esta nova gama apresenta materiais e acabamentos
de alta qualidade, marcados pelo design escandinavo
e com o mínimo impacto sobre o meio ambiente.
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Uma gama intemporal e atual, que lhe permite
desfrutar de pratos deliciosos, mas sobretudo
do seu tempo e de momentos em família.

Cozinhar
O segredo para
o sabor perfeito
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Cozinhar
O segredo para
o sabor perfeito
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Veja o sabor
a acontecer
Para cozinheiros amadores que
adoram receber e que tudo
fique na perfeição, as lâmpadas
de aquecimento da Electrolux
permitem servir pratos à
temperatura ideal e no momento
mais conveniente.
Inspiradas e desenvolvidas em
conjunto com chefs profissionais, as
lâmpadas de aquecimento da
Electrolux utilizam um aquecimento
especial por infravermelhos que
mantém os alimentos à temperatura
ideal, preservando todo o sabor e
suculência dos seus pratos.

Fáceis de usar, as lâmpadas de
aquecimento estão prontas
instantaneamente e podem ser
facilmente subidas ou descidas para
alterar a temperatura.
Com um design elegante, ficam
fantásticas em qualquer cozinha.

Lâmpada de aquecimento
EWL1AX

Pronto num instante
Não é necessário
pré-aquecer. Ligue
a lâmpada e fica
imediatamente pronta
para ser utilizada.

Mantenha a comida
quente sem que fique
seca
A comida mantém-se
suculenta e o sabor e
a textura inalterados
durante mais tempo,
bastando subir e descer
a lâmpada para ajustar a
temperatura.

Planeie as suas refeições
de forma otimizada
Fácil coordenação de
temperatura e o momento
de servir vários pratos.

Poupe tempo na
descongelação
As lâmpadas de
aquecimento também
podem ser usadas para
acelerar a descongelação
dos alimentos. Isto
irá poupar-lhe tempo
precioso, enquanto
recebe os convidados.

EWL1AX

Lâmpada de Aquecimento fixação no teto.

Fornos
Pratos quentes durante mais tempo?
Agora já é possível com a lâmpada para aquecimento de pratos da
Electrolux.
As receitas ficam mais saborosas e com textura ideal por mais tempo.
Basta baixar ou subir a lâmpada para ajustar a temperatura.

Características
• Potência da lâmpada: 250 w
• Temperatura: 65ºC
• Comprimento mínimo do fio: 980 mm
• Comprimento máximo do fio: 1.980 mm
• Distância mínima até à bancada:
350 mm
• Distância recomendada: 400 mm
• Distância mínima desde o teto: 980 mm
• Altura mínima do teto: 2.280 mm
• Altura máxima do teto: 3.280 mm
• Inox anti dedadas

PT: 332€
PNC: 947 727 261
EAN: 7332543417476
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Dimensões (mm)
250 (A) x 260 (D)

Deseja um sabor perfeito?
Adicione vapor.
Um toque de vapor faz magia,
transformando simples ingredientes
em grandiosos cozinhados. Agora,
este truque culinário será o seu
ingrediente mágico.
Juntar vapor ao aquecimento
tradicional tem conferido estrelas
Michelin aos melhores restaurantes.
Enquanto o vapor mantém a carne
tenra e suculenta no seu interior, o
aquecimento tradicional garante
que o seu exterior fique crocante e
com aquele tom dourado que todos
apreciam.
Esta técnica deixou de ser restrita
aos profissionais. O know-how dos
profissionais chegou com a nossa
gama de fornos com vapor.
Descubra o CombiSteam e o
CombiSteam Deluxe. Máximo
desempenho, mínimo esforço.
Simplesmente selecione um dos três
programas a vapor dos fornos
CombiSteam - e voilà!
Delícias culinárias não podiam ser
mais simples de criar. Use ainda os
nossos fornos para cozer, assar,
gratinar e cozinhar a baixas
temperaturas.

A Ligação Profissional
A nossa nova gama de fornos Intuit traz
para sua casa os métodos a vapor
profissionais que temos desenvolvido ao
longo de décadas. O resultado são
soluções simples com um controlo
intuitivo.

A todo o vapor
Além de deliciosos, os pratos a
vapor são também incrivelmente
saudáveis.
O vapor preserva até 50% mais
vitaminas e nutrientes do que
qualquer outro modo de confeção
de alimentos. Combinar vapor com
o calor tradicional reduz também o
tempo de preparação
significativamente, tornando-se num
método mais económico, pois
requer temperaturas mais baixas do
que o normal.

Gama de fornos Intuit
Para mais informação sobre a gama
Intuit visite www.electrolux.pt

Fornos

Sabia que com um forno com vapor:
• Realça os sabores.
• Conserva a humidade dos alimentos.
• Cozinha uniformemente, e em profundidade.
• Conserva mais nutrientes, vitaminas e
minerais.
• Não necessita de tanto azeite e gorduras para
cozinhar os alimentos.
• Cozinha 20% mais rápido que um forno
tradicional.
• Não transfere sabores, permitindo cozinhar a
refeição principal ao mesmo tempo que a
sobremesa.
• Cozinha diretamente os alimentos congelados,
sem necessidade de descongelá-los.

COM VAPOR
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COnVEnCiOnAL

Fornos
Cozinhados deliciosos
com vapor

Fornos SmartCook
& Camera

Cozinhados perfeitos
sem sair do sofá
Fornos Steam
Fornos SenseCook

Controlo preciso do
ponto de cozedura
Fornos SurroundCook

Resultados uniformes
em qualquer nível
Cozinhe vários pratos
em simultâneo sem ter
de os virar ou mudar
de nível. O ventilador
e a resistência XXL
garantem que o
calor é distribuído
uniformemente pela
cavidade do forno.

SurroundCook

Logo que é alcançada
a temperatura
desejada no núcleo
do alimento, a sonda
avisa e desliga-se.
O peixe nunca mais
ficará cru nem a
carne demasiado
cozinhada, estarão
simplesmente no ponto.

Receitas deliciosas
com vapor
Realce o sabor das
suas receitas e consiga
texturas únicas graças
ao vapor. Os alimentos
ficam crocantes por fora
e suculentos por dentro,
enquanto mantém as
suas propriedades
nutricionais.

Ok Google! Controle
o forno através da
voz ou a partir do seu
smartphone com a
nossa app. Explore
novas receitas que
colocamos ao dispor
e retire o máximo
partido do forno. A
câmara integrada
permite-lhe ver se o seu
prato está pronto sem
perder um minuto da
sua série preferida.
SmartCook
& Camera

Steam

Steam

SenseCook

SenseCook

SenseCook

SurroundCook

SurroundCook

SurroundCook

Fornos
SmartCook & Camera
Cozinhados perfeitos
sem sair do sofá
Forno com câmara
CookView® *
A tecnologia CookView® permite-lhe
acompanhar em tempo real os seus pratos
sem sair do sofá. Melhora os sabores e
a textura dos alimentos oferecendo-lhe
maior liberdade enquanto cozinha.

Fornos

nova função
Steamify®
O segredo para o sabor perfeito.
Desfrute do segredo dos chefs
profissionais em sua casa com a
nova função Steamify. Selecione a
temperatura que normalmente usa
e o forno ajusta automaticamente
a quantidade certa de vapor de
que os seus pratos necessitam.

Vapor assados

nível de humidade

Baixa
Média

Vapor crosta suave
Alta

Vapor guisar/estufar
100%

Vapor total

Temperatura

50oC

100o

130oC

150oC

230oC

A sua cozinha
sempre conectada
Os novos fornos conectados Electrolux permitem-lhe
ampliar as suas possibilidades culinárias.

Compatível com
Google Assistant

* Google Voice (controlo por
voz) disponível em Inglês, Sueco,
Norueguês, Dinamarquês, Francês,
Italiano, Espanhol e Alemão.
Não disponível em Português.

Google é uma marca registada de Google LLC.
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Controle o seu forno e os seus cozinhados
com a sua própria voz, graças ao
Google Assistant*. Uma ajuda rápida e
fácil que lhe permite obter os melhores
resultados culinários, enquanto realiza
outras tarefas ou simplesmente desfruta.

Fornos
Steam
Cozinhados deliciosos com vapor
Descubra tudo o que pode alcançar com a gama fornos
com vapor Electrolux. Cozinha profissional em sua casa.

Para pão e bolos fofos
por dentro, dourados e
estaladiços por fora.

Para assados dourados
e crocantes por fora,
suculentos por dentro.

Para texturas macias com
100% vapor.

Para cozinhados tenros
e suculentos de nível
profissional.

SteamBake

SteamCrisp

SteamBoost

SteamPro

Adicione um toque de
vapor aos seus pratos.

A melhor combinação.

A todo o vapor.

Os fornos SteamCrisp
incluem uma função
de vapor combinado
com calor, que lhe
permite cozinhar
assados deliciosos,
bem suculentos por
dentro e dourados e
crocantes por fora.
Também lhe permitem
cozinhar com funções
mais convencionais,
sem recorrer ao vapor.

Os fornos SteamBoost
permitem cozinhar com
três níveis de vapor.
Graças ao vapor, total
ou combinado com
calor, a humidade
natural dos alimentos
é preservada para
que possa desfrutar de
pratos verdadeiramente
deliciosos: carnes,
peixes, legumes, pães,
bolos e sobremesas.

Pratos dignos de um
chef em sua casa.

Os fornos SteamBake
da Electrolux são fornos
multifunções com
função PlusSteam, que
adiciona um toque de
vapor aos cozinhados.
Basta colocar água
na concavidade no
sabe do interior do
forno e ativar a função
para obter uma crosta
dourada e estaladiça e
um interior fofo e macio.

Os fornos SteamPro são
os mais avançados da
gama. Contam com todas
as funções de cozedura a
vapor e ainda permitem
cozinhar a vácuo.
A tecnologia de vácuo
permite cozinhar
alimentos a baixa
temperatura, o que
favorece a preservação
de vitaminas e minerais,
prolongando a vida
útil dos ingredientes.
O controlo preciso da
temperatura é uma
ferramenta muito
versátil que oferece a
possibilidade de obter
e potenciar diferentes
texturas e sabores
nos alimentos.

Fornos

Fornos
SenseCook
Controlo preciso
do ponto de cozedura
Controle o processo culinário
sem abrir a porta do forno.
Os fornos SenseCook estão
equipados com uma sonda térmica
que permite indicar ao forno o
ponto de cozedura pretendido e
controlar o processo de cozedura
sem ter de abrir a porta do forno.

Forno convencional

Cozinhados sempre no ponto.
Graças à sonda térmica, os fornos SenseCook
medem e temperatura interior de qualquer peça de
carne ou peixe durante o processo de cozedura,
para que alcance sempre resultados perfeitos.
Quando os alimentos alcançam a temperatura
programada o forno para de cozinhar
automaticamente.

Forno SenseCook®
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Sonda térmica
Mede a temperatura
interior dos alimentos.

Fornos
SurroundCook
Resultados uniformes
em qualquer nível
Resultados uniformes
O avançado ventilador XXL dos fornos
SurroundCook® garante que cada parte do prato
recebe o calor necessário de forma homogénea
e sem necessidade de virar ou mudar o recipiente
de sítio durante o processo de cozedura.
Cozedura em 3 níveis
Economize até 20% de tempo e energia.
O ventilador XXL promove a
circulação uniforme do ar quente
por toda a cavidade do forno, o que
facilita mais rápido aquecimento.

Forno convencional

Forno SurroundCook®
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Fornos

Fornos
Vale a pena saber

Cozinha sustentável
A classificação energética dos nossos
fornos permite cozinhar mais, com
baixo consumo. O que lhe permite
retirar o máximo partido do forno e
preparar receitas deliciosas,
garantindo sempre com um consumo
de recursos sustentável e eficiente.
Sem necessidade de ventilação
Não é necessário deixar espaço de
ventilação frontal caso opte pela
instalação do forno debaixo de uma
placa de indução extraplana
Electrolux em qualquer bancada com
espessura a partir de 28 mm.

Fornos

Cozedura perfeita
Os fornos com cavidade XXL permitem cozinhar qualquer tipo de
receita. O ventilador XL UltraFanPlus, que distribui mais eficazmente
o ar quente dentro da cavidade do forno, permite-lhe alcançar
resultados de cozedura homogéneos sempre que cozinha.

Mais limpo do que nunca
Limpeza pirolítica
A função de limpeza por pirólise transforma toda a sujidade e
resíduos no interior do forno em cinzas. No final do ciclo, basta
passar um pano húmido do fundo da cavidade e fica como novo.
Aqua Clean
Mantenha o forno sempre limpo. Coloque água na concavidade
na base do interior do forno. Seleciona a temperatura a 90ºC e,
durante 30 min, é gerado vapor. Logo que o forno arrefeça,
simplesmente limpe passando um pano.

infiSpace
Pode cozinhar tudo o que imagina. De um delicioso assado a
gulosos macarrones para adoçar o seu dia. Os fornos InfiSpace®
da Electrolux ofereçam uma grande versatilidade e espaço para
que possa cozinhar mais ao mesmo tempo.
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Limpeza fácil
Porta e vidros facilmente desmontáveis.

Fornos

KOAAS31CX

nOVO

Forno SmartCook & Camera

Alargue os seus
horizontes culinários

Controle o seu forno a partir do seu smartphone
Graças à camara CookView pode acompanhar o processo culinário
do princípio ao fim, ajustar a temperatura e o tempo a partir do seu
smartphone, sem sair do sofá.
A quantidade certa de vapor, automaticamente
Selecione a temperatura e o forno automatiza a quantidade de vapor
exata necessária para desfrutar ao máximo do sabor dos seus pratos,
graças à tecnologia Steamify.
Display TFT tátil
Uma forma intuitiva de comandar o seu forno, para que controle cada
passo: um display inteligente que memoriza e sugere as funções mais
utilizou nos últimos 3 dias.

Características
• Forno com conetividade via WiFi e
camara integrada

• Limpeza AquaClean (cavidade)

• Multifunções com vapor

• 2 tabuleiros InfiSpace™ + 2 grelhas

• Função sous vide: cozedura a vácuo
• Programas com vapor: 100 % vapor,
humidade alta, humidade média,
humidade baixa, sous vide, regenerar,
steamify

• 2 tabuleiros inox para função vapor
(1 liso + 1 perfurado)
• Calhas telescópicas de 1 nível
• Classificação energética A++

• Cozedura Assistida com 260
propostas programadas: vácuo,
vapor, sonda térmica e peso
• Função Steamify
• Sonda térmica inteligente
• Display TFT tátil
• Capacidade XXL e ventilador XL
UltraFanPlus
• Porta fria desmontável com 4 vidros
• Porta fecho suave Velvet Closing
• 2 níveis de limpeza com vapor

PT: 1.733€
PNC: 944 184 820
EAN: 7332543640546
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Dimensões do nicho (mm):
590 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Sensor de humidade

• 2 lâmpadas de halogéneo

nOVO

Forno SteamPro

KOAAS31WT

Gama Preto Mate
O design e tecnologia premium deste forno combinam na perfeição com
os restantes eletrodomésticos Preto Mate.
Controle o seu forno a partir do seu smartphone
Ajuste a temperatura e o tempo do seu forno a partir do seu smartphone,
sem necessidade de estar na cozinha.
A quantidade certa de vapor, automaticamente
Selecione a temperatura e o forno automatiza a quantidade de vapor
exata necessária para desfrutar ao máximo do sabor dos seus pratos,
graças à tecnologia Steamify.
Display TFT tátil
Uma forma intuitiva de comandar o seu forno, para que controle cada
passo: um display inteligente que memoriza e sugere as funções mais
utilizou nos últimos 3 dias.
Características

Dimensões do nicho (mm):
590 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Forno com conetividade via WiFi

• Porta fria desmontável com 4 vidros

• Multifunções com vapor

• Porta fecho suave Velvet Closing

• Função sous vide: cozedura a vácuo

• 2 níveis de limpeza com vapor

• Sensor de humidade

• Limpeza AquaClean (cavidade)

• Programas com vapor: 100 % vapor,
humidade alta, humidade média,
humidade baixa, sous vide, regenerar,
steamify

• 2 lâmpadas de halogéneo

• Cozedura Assistida com 260
propostas programadas: vácuo,
vapor, sonda térmica e peso

• 2 tabuleiros InfiSpace™ + 2 grelhas
• 2 tabuleiros inox para função vapor
(1 liso + 1 perfurado)
• Calhas telescópicas de 1 nível
• Classificação energética A++

• Função Steamify
• Sonda térmica inteligente
• Display TFT tátil
• Capacidade XXL e ventilador XL
UltraFanPlus

PT: 1.642€
PNC: 944 184 871
EAN:7332543657810

KOBBS31X

nOVO

Forno SteamBoost

Fornos
Potencie o sabor dos alimentos com vapor
Explora as possibilidades que o vapor tem para lhe oferecer com os três
níveis de vapor deste forno SteamBoost, com 25%, 50% ou 100% de vapor.
Sonda térmica inteligente
Cozinhe os seus pratos sempre no ponto. A sonda térmica permite
controlar a temperatura interior dos alimentos. O forno avisa e finaliza o
processo de cozedura quando o seu cozinhado alcançar a temperatura
certa e estiver no ponto desejado.
Display tátil com ícones e texto brancos
Uma fácil de criar pratos inesquecíveis. Inclui menus VarioGuide com 180
propostas pré-programadas e 75 receitas.

Características
Dimensões do nicho (mm):
590 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Multifunções com vapor

• 2 tabuleiros InfiSpace™ + 2 grelhas

• Programas com vapor: 100 % vapor,
50% vapor, 25% vapor, regenerar

• 2 tabuleiros inox para função vapor
(1 liso + 1 perfurado)

• VarioGuide com 180 propostas
programadas: sonda térmica e peso

• Calhas telescópicas de 1 nível

• 75 receitas com ingredientes e método

• Classificação energética A+

• Sonda térmica inteligente
• Display LCD tátil com dígitos brancos
• Capacidade XXL e ventilador XL
UltraFanPlus
• Porta fria desmontável com 4 vidros
• Porta fecho suave Velvet Closing
• 2 níveis de limpeza com vapor
• Limpeza AquaClean (cavidade)

CKP740X

nOVO

Forno SteamCrisp®

• 2 lâmpadas de halogéneo

PT: 1.049€
PNC: 944 184 833
EAN: 7332543645237

Assados dourados e estaladiços por fora, suculentos por dentro
Potencie o sabor dos seus cozinhados com a melhor combinação: vapor
e ar quente. Desfrute de pratos saudáveis e saborosos combinando a
função vapor com ar quente do forno SteamCrisp®.
Sonda térmica
Cozinhe os seus pratos sempre no ponto. A sonda térmica permite
controlar a temperatura interior dos alimentos. O forno avisa e finaliza o
processo de cozedura quando o seu cozinhado alcançar a temperatura
certa e estiver no ponto desejado.
Limpeza por pirólise
Com este forno com 2 de autolimpeza pirolítica, a limpeza profissional está
ao seu alcance com um simples premir de botão. No final, basta passar
um pano húmido no fundo da cavidade.
Características
• Multifunções com vapor

• Calhas telescópicas de 1 nível

• Programas com vapor: 25% vapor /
75% ar quente

• Classificação energética A+

• Limpeza por pirólise: 2 ciclos
• Sonda térmica
• Painel em vidro com display LED
• Botões escamoteáveis
• Capacidade XXL e ventilador XL
UltraFanPlus
• Porta fria desmontável com 3 vidros
• Porta fecho suave Velvet Closing
• Limpeza AquaClean (cavidade)
• 1 lâmpada de halogéneo
• 2 tabuleiros InfiSpace™ + 1 grelha

PT: 694€
PNC: 949 494 736
EAN:7332543658466
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Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

nOVO

Forno SteamBake

KODDP71X

Pães e bolos dourados e estaladiços por fora, fofos por dentro
Um toque de vapor para um acabamento perfeito. Cozinhe em casa
pães e bolos dourados e estaladiços por fora e fofos por dentro graças à
função vapor do forno SteamBake.
Sonda térmica
Cozinhe os seus pratos sempre no ponto. A sonda térmica permite
controlar a temperatura interior dos alimentos. O forno avisa e finaliza o
processo de cozedura quando o seu cozinhado alcançar a temperatura
certa e estiver no ponto desejado.
Limpeza por pirólise
Com este forno com 2 ciclos de autolimpeza pirolítica, a limpeza
profissional está ao seu alcance com um simples premir de botão. No final,
basta passar um pano húmido no fundo da cavidade.
Características
• Multifunções com função PlusSteam

Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Limpeza por pirólise: 2 ciclos
• Sonda térmica
• Painel em vidro com display LED
• Botões escamoteáveis
• Capacidade XXL e ventilador XL
UltraFanPlus
• Porta fria desmontável com 3 vidros
• Porta fecho suave Velvet Closing
• Limpeza AquaClean (cavidade)
• 1 lâmpada de halogéneo
• 2 tabuleiros InfiSpace™ + 1 grelha
• Calhas telescópicas de 1 nível

KODEH70X

nOVO

Forno SteamBake

• Classificação energética A+

PT: 556€
PNC: 949 499 822
EAN: 7332543663651

Pães e bolos dourados e estaladiços por fora, fofos por dentro
Um toque de vapor para um acabamento perfeito. Cozinhe em casa
pães e bolos dourados e estaladiços por fora e fofos por dentro graças à
função vapor do forno SteamBake.
Resultados uniformes em qualquer nível
A cavidade XXL deste forno oferece uma grande versatilidade.
O ventilador e a resistência XXL garantem que o calor é distribuído
uniformemente pela cavidade do forno.
Limpeza AquaClean
O sistema de limpeza com vapor AquaClean gera humidade para facilitar
a limpeza do forno.

Características
Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Multifunções com função PlusSteam
• Painel com display LED
• Botões escamoteáveis
• Capacidade XXL e ventilador XL
UltraFanPlus
• Porta desmontável com 2 vidros
• Porta fecho suave Velvet Closing
• Limpeza AquaClean (cavidade)
• 1 lâmpada de halogéneo
• 2 tabuleiros InfiSpace™ + 1 grelha
• Calhas telescópicas de 1 nível
• Classificação energética A

PT: 501€
PNC: 949 499 046
EAN: 7332543664139

EOE8P31V

nOVO

Forno SenseCook®

Fornos
Sonda térmica inteligente
Cozinhe os seus pratos sempre no ponto. A sonda térmica permite
controlar a temperatura interior dos alimentos. O forno avisa e finaliza o
processo de cozedura quando o seu cozinhado alcançar a temperatura
certa e estiver no ponto desejado.
Display tátil com ícones e texto brancos
Uma maneira fácil de criar pratos inesquecíveis. Inclui 20 programas de
memória e funções de ajuda com 90 propostas pré-programadas.
Limpeza por pirólise
Com este forno com 3 ciclos de autolimpeza pirolítica, a limpeza
profissional está ao seu alcance com um simples premir de botão. No final,
basta passar um pano húmido no fundo da cavidade.

Características
Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Multifunções com 17 programas

• Calhas telescópicas de 1 nível

• Limpeza por pirólise: 3 ciclos

• Classificação energética A+

• 90 propostas programadas: sonda
térmica e peso
• 20 programas de memória
• Sonda térmica inteligente
• Display LCD tátil com dígitos brancos
• Capacidade XXL e ventilador XL
UltraFanPlus
• Porta fria desmontável com 3 vidros
• Porta fecho suave Velvet Closing
• Limpeza AquaClean (cavidade)
• 1 lâmpada de halogéneo

EOE6P71X

nOVO

Forno SenseCook®

• 2 tabuleiros InfiSpace™ + 1 grelha

PT: 620€
PNC: 949 498 425
EAN: 7332543665457

Sonda térmica
Cozinhe os seus pratos sempre no ponto. A sonda térmica permite
controlar a temperatura interior dos alimentos. O forno avisa e finaliza o
processo de cozedura quando o seu cozinhado alcançar a temperatura
certa e estiver no ponto desejado.
Resultados uniformes em qualquer nível
A cavidade XXL deste forno oferece uma grande versatilidade.
O ventilador e a resistência XXL garantem que o calor é distribuído
uniformemente pela cavidade do forno.
Limpeza por pirólise
Com este forno com 2 ciclos de autolimpeza pirolítica, a limpeza
profissional está ao seu alcance com um simples premir de botão. No final,
basta passar um pano húmido no fundo da cavidade.
Características
• Multifunções com 9 programas
• Limpeza por pirólise: 2 ciclos
• Sonda térmica
• Display LED
• Botões escamoteáveis
• Capacidade XXL e ventilador XL
UltraFanPlus
• Porta fria desmontável com 3 vidros
• Porta fecho suave Velvet Closing
• Limpeza AquaClean (cavidade)
• 1 lâmpada de halogéneo
• 2 tabuleiros InfiSpace™ + 1 grelha
• Calhas telescópicas de 1 nível
• Classificação energética A+

PT: 617€
PNC: 944 498 423
EAN: 7332543662555
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Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

Forno SurroundCook

EOC3430AAX

Limpeza profissional e sem esfregar!
Consiga com a autolimpeza pirolítica com 2 programas, uma limpeza
profissional sem esforço. Converte os resíduos em cinza, e até avisa se
necessita de limpeza.
Painel de controlo com display e comandos escamoteáveis. Selecione a
duração e a hora de início e fim.

Características
• Forno com capacidade XXL,
tabuleiros com a maior superfície útil
do mercado e 9 posições da grelha

Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Forno de autolimpeza pirolítica com 2
programas, limpeza profissional sem
esforço

• 1 grelha
• Calhas telescópicas de 1 nível
• Classificação energética A+

• Multifunções com 9 programas
• Painel de vidro com display LED
• Comandos escamoteáveis
• Ventilador XL UltraFanPlus: para
resultados uniformes
• VelvetClosing®: fecho suave da porta
• Porta desmontável com 3 vidros

PT: 507€
PNC: 944 498 059
EAN: 7332543620708

• Iluminação de halogéneo

EOC2420BOX

Forno SurroundCook

• 1 tabuleiro InfiSpace™

Limpeza profissional e sem esfregar!
Consiga com a autolimpeza pirolítica com 2 programas, uma limpeza
profissional sem esforço. Converte os resíduos em cinza, e até avisa se
necessita de limpeza.
Painel de controlo com display.

Características
Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Forno com capacidade XXL,
tabuleiros com a maior superfície útil
do mercado e 9 posições da grelha
• Forno de autolimpeza pirolítica com 2
programas, limpeza profissional sem
esforço

• 1 grelha
• Calhas telescópicas de 1 nível
• Classificação energética A+

• Multifunções pirolítico com 9
programas
• Display LED
• Comandos fixos
• Ventilador XL UltraFanPlus: resultados
uniformes
• Porta desmontável com 3 vidros
• Iluminação de halogéneo
• 1 tabuleiro InfiSpace™

PT: 497€
PNC: 949 498 060
EAN: 7332543620715

EOL3420AOX

Forno SurroundCook

Fornos
A mesma flexibilidade exigida pelos chefs.
Graças ao ventilador dos fornos multifunções, pode cozinhar várias
receitas ao mesmo tempo, sem mistura de odores ou sabores. Além disso,
a cozedura é uniforme em todos os pratos.
A abertura lateral do forno facilita o acesso a tudo o que está a cozinhar
no interior.

Características
• Forno com capacidade XXL,
tabuleiros com a maior superfície útil
do mercado e 9 posições da grelha

Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Multifunções com 7 programas
• Controlo eletrónico
• Comandos fixos com display LED
• Ventilador XL UltraFanPlus para
resultados uniformes
• Porta com 2 vidros
• Abertura da porta à esquerda
• Iluminação de halogéneo
• 3 tabuleiros InfiSpace™
• 1 grelha
• Calhas telescópicas de 1 nível

EOR3420AOX

Forno SurroundCook

• Classificação energética A

PT: 626€
PNC: 949 495 003
EAN: 7332543623853

A mesma flexibilidade exigida pelos chefs.
Graças ao ventilador dos fornos multifunções, pode cozinhar várias
receitas ao mesmo tempo, sem mistura de odores ou sabores. Além disso,
a cozedura é uniforme em todos os pratos.
A abertura lateral do forno facilita o acesso a tudo o que está a cozinhar
no interior.

Características
• Forno com capacidade XXL,
tabuleiros com a maior superfície útil
do mercado e 9 posições da grelha
• Multifunções com 7 programas
• Controlo eletrónico
• Comandos fixos com display LED
• Ventilador XL UltraFanPlus para
resultados uniformes
• Porta com 2 vidros
• Abertura da porta à direita
• Iluminação de halogéneo
• 3 tabuleiros InfiSpace™
• 1 grelha
• Calhas telescópicas de 1 nível
• Classificação energética A

PT: 626€
PNC: 949 495 002
EAN: 7332543623846
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Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

nOVO

Forno SurroundCook

OEF5H50V

Resultados uniformes em qualquer nível
A cavidade XXL deste forno oferece uma grande versatilidade.
O ventilador e a resistência XXL garantem que o calor é distribuído
uniformemente pela cavidade do forno.
Configurações simples e precisas
Painel de controlo com display LED e comandos escamoteáveis. Selecione
a duração e a hora de início e fim.

Características
• Multifunções com 8 programas

Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Display LED
• Botões escamoteáveis
• Capacidade XXL e ventilador XL
UltraFanPlus
• Porta fria desmontável com 3 vidros
• Limpeza AquaClean (cavidade)
• 1 lâmpada de halogéneo
• 2 tabuleiros InfiSpace™ + 1 grelha
• Calhas telescópicas de 1 nível
• Classificação energética A

EOB3430DAX

Forno SurroundCook

PT: 435€
PNC: 949 496 234
EAN: 7332543663156

A mesma flexibilidade exigida pelos chefs.
Graças ao ventilador dos fornos multifunções, pode cozinhar várias
receitas ao mesmo tempo, sem mistura de odores ou sabores. Além disso,
a cozedura é uniforme em todos os pratos.
Painel de controlo com display LED e comandos escamoteáveis. Selecione
a duração e a hora de início e fim.

Características
Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Forno com capacidade XXL,
tabuleiros com a maior superfície útil
do mercado e 9 posições da grelha

• Calhas telescópicas de 1 nível
• Classificação energética A+

• VelvetClosing®: fecho suave da porta
• Multifunções com 9 programas
• Display LED
• Controlo eletrónico
• Comandos escamoteáveis
• Ventilador XL UltraFanPlus para
resultados uniformes
• Porta desmontável com 3 vidros
• Iluminação de halogéneo
• 1 tabuleiro InfiSpace™
• 1 grelha

PT: 434€
PNC: 949 496 203
EAN: 7332543624027

EOB2430CAX

Forno SurroundCook

Fornos
A mesma flexibilidade exigida pelos chefs.
Graças ao ventilador dos fornos multifunções, pode cozinhar várias
receitas ao mesmo tempo, sem mistura de odores ou sabores. Além disso,
a cozedura é uniforme em todos os pratos.
Painel de controlo com display LED e comandos escamoteáveis. Selecione
a duração e a hora de início e fim.

Características
• Forno com capacidade XXL,
tabuleiros com a maior superfície útil
do mercado e 9 posições da grelha

Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Multifunções com 8 programas
• Display LED
• Controlo eletrónico
• Comandos escamoteáveis
• Ventilador XL UltraFanPlus para
resultados uniformes
• Porta desmontável com 2 vidros
• Iluminação de halogéneo
• 1 tabuleiro InfiSpace™
• 1 grelha
• Calhas telescópicas de 1 nível

EOB2200BAX

Forno SurroundCook

• Classificação energética A+

PT: 387€
PNC: 949 496 146
EAN: 7332543623914

A mesma flexibilidade exigida pelos chefs.
Graças ao ventilador dos fornos multifunções, pode cozinhar várias
receitas ao mesmo tempo, sem mistura de odores ou sabores. Além disso,
a cozedura é uniforme em todos os pratos.

Características
• Forno com capacidade XXL,
tabuleiros com a maior superfície útil
do mercado e 9 posições da grelha
• Multifunções com 7 programas
• Comandos fixos
• Ventilador XL UltraFanPlus: para
resultados uniformes
• Controlo mecânico
• Porta desmontável com 2 vidros
• Lâmpadas de halogéneo
• 1 tabuleiro InfiSpace™
• 1 grelha
• Classificação energética A

PT: 360€
PNC: 949 496 147
EAN: 7332543623921
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Dimensões do nicho (mm):
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

Especificações Técnicas

Fornos
Lâmpada
aquecimento

Gama intuit

EWL1AX
Ficha de produto

Marca
Modelo

Electrolux
EWL1AX

Tipo

Lâmpada
Aquecimento Pratos

Cor

Inox anti dedadas

Instalação

Teto

Interruptor

Integrado na parte
superior

Tipo de lâmpada

Infravermelhos

Potência lâmpada, W

250

Temperatura, Cº

65

DiMEnSõES
Altura (mm)

250

Diâmetro

260

Largura mínima do cabo, mm

980

Largura máxima do cabo, mm

1980

Distância mínima, mm

350

Distância recomendada, mm

400

Distância mínima do teto, mm

980

Altura mínima do teto, mm

2280

Altura máxima do teto, mm

3280

DADOS TéCniCOS
Voltagem, V
Frequência, Hz

KOAAS31CX

KOAAS31WT

Ficha de produto em conformidade com a
Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014”

220-240
50-60

PNC

947 727 261

EAN

7332543417476

Marca

Electrolux

Electrolux

KOAAS31CX

KOAAS31WT

Índice de eficiência energética

61,9

61,9

Classe de eficiência energética

A++

A++

Consumo de energia no modo estático (kWh/ciclo)

0,99

0,99

Consumo de energia no modo ventilado (kWh/ciclo)

0,52

0,52

Modelo

Nº de cavidades

1

1

Fonte de energia

Elétrico

Elétrico

Volume líquido da cavidade do forno (l)

70

70

Tipo

SmartCook & Camera

SteamPro

Cor

Preto e Inox

Preto Mate

DiMEnSõES
Altura (mm)

594

594

Largura (mm)

595

595

Profundidade (mm)

567

567

Altura do nicho (mm)

590

590

Largura do nicho (mm)

560

560

Profundidade do nicho (mm)

550

550

Sous vide (vácuo)

*

*

Steamify

*

*

Vapor total

*

*

Vapor 50%

*

*

Vapor 25%

*

*

PlusSteam

-

-

Cozedura convencional

*

*

Cozedura convencional e ventilada

*

*

Grelhador simples

*

*

Grelhador rápido

-

-

Grelhador ventilado

*

*

Descongelar

*

*

Função pizza

*

*

Manter quente

*

*

Aquecer pratos

*

*

Desidratar

*

*

Iogurte

*

*

Gratinar

*

*

Conetividade WiFi

*

*

Camara

*

-

Sensor de humidade

*

*

FUnçõES DE AqUECiMEnTO

CARACTERíSTiCAS

Autolimpeza pirolítica

-

-

Sonda térmica

*

*

Touch control / botões escamoteáveis

*/-

*/-

TFT tátil

TFT tátil

Sugestão de temperatura automática

*

*

Controlo eletrónico da temperatura

*

*

Número de vidros (porta)

4

4

Display

Calhas telescópicas

TR1LFSTV

TR1LFSTV

Bloqueio de segurança para crianças

*

*

Desconexão automática

*

*

Iluminação halongénea (lâmpadas)

2

2

Função Demo

*

*

Aquecimento rápido

*

*

30 - 230

30 - 230

Intervalo de temperatura (°C)
DADOS TéCniCOS
Frequência, Hz

50

50

Voltagem, V

230

230

1,5 / Schuko

1,5 / Schuko

Comprimento do cabo, m / Tipo
Potência, W

* Sim tem / – Não tem

3500

3500

PNC

944 184 820

944 184 871

EAN

7332543640546

7332543657810

Fornos

Gama intuit

CKP740X

KODDP71X

KODEH70X

EOE8P31V

EOE6P71X

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

KOBBS31X

CKP740X

KODDP71X

KODEH70X

EOE8P31V

EOE6P71X
81,2

81

81,2

81,2

95,3

81,2

A+

A+

A+

A

A+

A+

1,09

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0,68

0,69

0,69

0,81

0,69

0,69

1

1

1

1

1

1

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

70

72

72

72

72

72

SteamBoost

SteamCrisp®

SteamBake

SteamBake

SenseCook®

SenseCook®

Preto e Inox

Preto e Inox

Preto e Inox

Preto e Inox

Branco

Preto e Inox

594

594

594

594

594

594

595

596

596

596

596

596

567

569

569

569

569

569

590

600

600

600

600

600

560

560

560

560

560

560

550

550

550

550

550

550

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

*

*

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

*

-

-

*

*

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

*

-

*

-

-

-

*

-

*

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

*

*

-

*

*

*/-

-/*

-/*

-/*

*/-

-/*

LCD tátil

LED

LED

LED

LCD tátil

LED

*

*

*

-

*

*

*

*

*

-

*

*

4

3

3

2

3

3

TR1LFSTV

TR1LV

TR1LV

TR1LV

TR1LV

TR1LV

*

*

*

-

*

*

*

*

*

-

*

*

2

1

1

1

1

1

*

*

*

-

*

*

*

*

*

-

*

*

30 - 230

30 - 300

30 - 300

50 - 275

30 - 300

30 - 300

50

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

230

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

1,5 / Schuko

1,6 / Schuko

1,6 / Schuko

1,6 / Schuko

1,6 / Schuko

1,6 / Schuko

3500

3390

3490

2990

3480

3480

944 184 833

949 494 736

949 499 822

949 499 046

949 498 425

949 498 423

7332543645237

7332543658466

7332543663651

7332543664139

7332543665457

7332543662555

* Sim tem / – Não tem
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KOBBS31X

Especificações Técnicas

Fornos
Gama inspiration & White

EOC3430AAX

EOC2420BOX

EOL3420AOX

EOR3420AOX

OEF5H50V

Ficha de produto em conformidade com a
Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014”

Marca

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EOC3430AAX

EOC2420BOX

EOL3420AOX

EOR3420AOX

OEF5H50V

Índice de eficiência energética

81,2

81,2

95,3

95,3

95,3

Classe de eficiência energética

A+

A+

A

A

A

Consumo de energia no modo estático (kWh/ciclo)

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

Consumo de energia no modo ventilado (kWh/ciclo)

0,81

Modelo

0,69

0,69

0,81

0,81

Nº de cavidades

1

1

1

1

1

Fonte de energia

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Volume líquido da cavidade do forno (l)

72

72

72

72

72

Tipo

SurroundCook

SurroundCook

SurroundCook

SurroundCook

SurroundCook

Cor

Inox e Preto

Inox e Preto

Inox e Preto

Inox e Preto

Branco

DiMEnSõES
Altura (mm)

594

594

594

594

594

Largura (mm)

596

596

596

596

596

Profundidade (mm)

569

569

569

569

569

Altura do nicho (mm)

600

600

600

600

600

Largura do nicho (mm)

560

560

560

560

560

Profundidade do nicho (mm)

550

550

550

550

550

FUnçõES DE AqUECiMEnTO
Sous vide (vácuo)

-

-

-

-

-

Steamify

-

-

-

-

-

Vapor total

-

-

-

-

-

Vapor 50%

-

-

-

-

-

Vapor 25%

-

-

-

-

-

PlusSteam

-

-

-

-

-

Cozedura convencional

*

*

*

*

*

Cozedura convencional e ventilada

*

*

*

*

*

Grelhador simples

-

-

*

*

*

Grelhador rápido

*

*

*

*

*

Grelhador ventilado

*

*

-

-

-

Descongelar

*

*

-

-

-

Função pizza

*

*

*

*

*

Manter quente

-

-

-

-

-

Aquecer pratos

-

-

-

-

-

Desidratar

-

-

-

-

-

Iogurte

-

-

-

-

-

Gratinar

-

-

-

-

-

Conetividade WiFi

-

-

-

-

-

Camara

-

-

-

-

-

Sensor de humidade

-

-

-

-

-

Autolimpeza pirolítica

*

*

-

-

-

Sonda térmica

-

-

-

-

-

Touch control / botões escamoteáveis

-/*

-/-

-/-

-/-

-/*

Display

CARACTERíSTiCAS

LED

LED

LED

LED

LED

Sugestão de temperatura automática

*

*

-

-

-

Controlo eletrónico da temperatura

*

*

-

-

-

Número de vidros (porta)

3

3

2

2

3

Calhas telescópicas

TR1LV

TR1LV

TR1LV

TR1LV

TR1LV

Bloqueio de segurança para crianças

*

*

-

-

-

Desconexão automática

*

*

-

-

-

Iluminação halongénea (lâmpadas)

1

1

1

1

1

Função Demo

*

*

-

-

-

Aquecimento rápido
Intervalo de temperatura (°C)

-

-

-

-

-

30 - 300

30 - 300

50 - 275

50 - 275

50 - 275

DADOS TéCniCOS
Frequência, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

1,6 / Schuko

1,6 / Schuko

1,6 / Schuko

1,6 / Schuko

1,6 / Schuko

2780

2780

2780

2780

2790

PNC

949 498 059

949 498 060

949 495 003

949 495 002

949 496 234

EAN

7332543620708

7332543620715

7332543623853

7332543623846

7332543663156

Voltagem, V
Comprimento do cabo, m / Tipo
Potência, W

* Sim tem / – Não tem

Fornos

Gama inspiration

EOB2430CAX

EOB2200BAX

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EOB3430DAX

EOB2430CAX

EOB2200BAX

81,2

81,2

95,3

A+

A+

A

0,93

0,93

0,93

0,69

0,69

0,81

1

1

1

Elétrico

Elétrico

Elétrico

72

72

72

SurroundCook

SurroundCook

SurroundCook

Inox e Preto

Inox e Preto

Inox e Preto

594

594

594

596

596

596

569

569

569

600

600

600

560

560

560

550

550

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

-

com espeto rotativo

*

*

*

*

*

-

-

*

-

-

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-/*

-/*

-/-

LED

LED

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

TR1LV

TR1LV

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

50 - 275

50 - 275

50 - 275

50/60

50/60

50/60

220-240

220-240

220-240

1,6 / Schuko

1,6 / Schuko

1,6 / Schuko

2780

2780

2780

949 496 203

949 496 146

949 496 147

7332543624027

7332543623914

7332543623921

* Sim tem / – Não tem
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EOB3430DAX

E9OOGC23

Conjunto tabuleiros
para cozinhar a vapor

PKKS8

Tabuleiro duplo para
cozinhar a vapor

E3OS1

Sacos de vácuo

Consumíveis & Acessórios
Agora pode cozinhar usando
a técnica de Sous Vide e obter
resultados ao nível de um
restaurante sempre que cozinha,
potenciando os sabores ao
máximo. Apenas pelo facto de
selar os ingredientes escolhidos,
dá-se uma reação química entre
sabores naturais e nutrientes em
vácuo. Pode ser usado até 120° C
para cozinhar ou até -40° C para
conservação.

Para ser utilizado com os fornos
com vapor Electrolux com o
programa Sous Vide.

Kit para cozinhar a vapor composto
por 4 recipientes em inox.

Ideal para arroz, carne, legumes e
peixe.

Cada recipiente é divide-se em
duas peças: uma lisa que deve ser
colocada na parte inferior e outra
perfurada que deve ser colocada
no topo.

Indicados para fornos com vapor
Electrolux.

Os diferentes tamanhos adaptamse a vários tipos de cozinhados e
às suas necessidades, melhorando
o sabor e mantendo a textura dos
alimentos.

Tabuleiro duplo para cozinhar a
vapor composto por 2 recipientes
em inox.

Pedra Pizza

PT: 37,83€
PNC: 902 979 705
EAN: 7332543522262

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 204,88€
PNC: 940 304 332
EAN: 7332543256365

Indicado para fornos com vapor
Electrolux.

O recipiente liso deve ser colocado
na parte inferior e o perfurado deve
ser colocado no topo.
Adapta-se a vários tipos de
cozinhados e às suas necessidades,
melhorando o sabor e mantendo a
textura dos alimentos.
Ideal para arroz, carne, legumes e
peixe.

E9OHPS01

10 Unidades por caixa - preço unitário

Pedra para aquecer no forno, ideal
para pizzas.

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 86,61€
PNC: 902 979 549
EAN: 7321423352013

Medidas: 33 cm x 38 cm

Pedra pizza refratária, concebida
para cozinhar pizzas, mas ideal
também para pão, focaccia e
outras massas. Compatível com
todos os fornos multifunções
Electrolux.
4 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 64,93€
PNC: 902 979 798
EAN: 7332543575213

E9OOPT01

Tabuleiro perfurado para
bolos e pães

Fornos
Os orifícios contribuem para que as
crostas fiquem douradas. Pode ser
usado para desidratar alimentos.

Medidas: 46,6 cm x 38,5 cm

Compatível com os fornos com
vapor do Grupo Electrolux.

6 Unidades por caixa - preço unitário

E4TAM01

Sonda Térmica Analógica

PT: 64,93€
PNC: 902 979 399
EAN: 7321422821220

Com esta sonda térmica não terá
de adivinhar o ponto de cozedura
da carne. Indicar-lhe-á se a carne
está cozinhada através de um
ícone de fácil leitura.

12 Unidades por caixa - preço unitário

E4KTD001

Sonda Térmica Digital

PT: 9,65€
PNC: 902 979 285
EAN: 7321422649022

Oferece-lhe informação precisa
sobre o processo de cozedura,
garantindo que os seus cozinhados
ficam no ponto.
Temporizador com 99 minutos de
contagem regressiva.
Alarme acústico.
Temperatura máxima de 250ºC.
Material: silicone e inox.

10 Unidades por caixa - preço unitário

Rodar no sentido dos ponteiros
do relógio atá à posição de 60
minutos.
Depois rodar o contador até ao
número de minutos desejados. Um
sinal sonoro é emitido após os
minutos programados.

12 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 10,73€
PNC: 940 979 236
EAN: 7321422641026
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E4KTAT01

Temporizador de cozinha ovo

PT: 16,15€
PNC: 902 979 406
EAN: 7321422821299

E40HBAE1

Tabuleiro extensível
para forno

E4OHGRi1

Grelha extensível para forno

Consumíveis & Acessórios
Grelha extra para forno, extensível,
fácil de adaptar a qualquer largura
entre 35 cm e 56 cm. Não requer
ferramentas ou fixações. Também
pode ser utilizada em frigoríficos

6 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 18,32€
PNC: 902 979 222
EAN: 7321422629062

Tabuleiro adicional para forno,
extensível, fácil de adaptar a
qualquer largura entre 38 cm e
52 cm, permitindo aproveitar todo
o espaço do forno. Revestimento
antiaderente. Universal, adapta-se
a qualquer forno.
6 Unidades por caixa - preço unitário

TR1LFSTV

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 53,12€
PNC: 944 189 351
EAN: 7332543112890

Calhas telescópicas 1 nível
extraíveis

TR1LFV

Compatíveis com toda gama de
fornos XXL e compactos exceto
fornos a vapor

Compativeis com toda gama fornos
XXL e compactos exceto fornos a
vapor.

Calhas telescópicas 1 nível
extraíveis

TR1LV

Calhas telescópicas 1 nível.

PT: 25,91€
PNC: 902 979 275
EAN: 7321422645192

Compatíveis com todos os fornos
com vapor do Grupo Electrolux.

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 85,64€
PNC: 944 189 352
EAN: 7332543112876

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 85,64€
PNC: 944 189 355
EAN: 7332543112906

M3KCD200

Descalcificador universal

Fornos
O nosso descalcificador universal
protege os aparelhos contra a
corrosão, neutralizando o calcário.
Cada unidade contém 1 litro.

12 Unidades por caixa - preço unitário

M30CS200

Spray de limpeza

PT: 8,56€
PNC 902 979 913
EAN 7332543659708

A forma mais fácil e simples de
remover gordura, mesmo a mais
incrustada. Basta pulverizar o
spray e a gordura ou resíduos
de alimentos dissolvem-se num
instante.
Claramente a forma mais
conveniente para deixar a
cavidade do seu forno, grelhas e
grelhadores elétricos como novos.

M3SCS200

Spray limpa inox

Volume: 500ml

12 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 9,75€
PNC 902 979 934
EAN 7332543659340

Mantenha os seus eletrodomésticos
em inox realmente limpos e
brilhantes com o spray de
limpeza. Fórmula que não requer
enxaguamento. Limpa e deixa uma
camada protetora na superfície dos
aparelhos, para um acabamento
brilhante.
Volume: 500ml
12 Unidades por caixa - preço unitário

Com o creme de limpa inox
concentrado, uma pequena
quantidade é suficiente para um
grande resultado. Fórmula que
não requer enxaguamento. Limpa
e deixa uma camada protetora na
superfície dos aparelhos, para um
acabamento brilhante.
Volume: 300ml
12 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 8,56€
PNC: 902 979 953
EAN: 7332543659531
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M3SCC200

Creme limpa inox

PT: 9,75€
PNC: 902 979 944
EAN: 7332543659388

Criatividade
na cozinha.
Personalize a sua cozinha
instalando os produtos da gama
compacta como desejar, na
horizontal ou em altura.
Adaptam-se a qualquer espaço e
necessidade sem renunciar à última
palavra em design e tecnologia.

Compacto não significa ter de
renunciar a produtos ou
características com as quais sonha.
Longe disso. Significa apenas que
pode usufruir de todas as
características presentes nos
produtos standard num produto de
menores dimensões. Excelentes
notícias para a sua criatividade
culinária.

A gama compacta da Electrolux
permite combinar os
eletrodomésticos de forma elegante
para satisfazer as necessidades dos
profissionais.

Pode optar por um 2 em 1 e escolher
um forno que combina as funções
de micro-ondas com grelhador.
Descongela, coze, grelha e
reaquece alimentos.

Se preferir pode combinar produtos
da gama Preto Mate e controlar os
ajustes de temperatura e tempo do
seu forno compacto com ligação
WiFi comodamente, a partir do sofá.

Gama Compacta
Saiba mais em
www.electrolux.pt

O painel de vidro e inox
proporciona um alinhamento
perfeito, oferecendo um design
elegante à sua cozinha.

A nossa Experiência Profissional
Cozinhar é uma experiência muito
pessoal. Sabemos que os chefs adaptam
os eletrodomésticos ao seu estilo. Agora
pode fazer o mesmo com a gama
compacta da Electrolux, sem se
preocupar com a dimensão do espaço
de que dispõe.
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Gama Compacta

nOVO

Forno Combiquick®

KVLAE00WT

Gama Preto Mate
O design e tecnologia premium deste forno compacto combinam na
perfeição com os restantes eletrodomésticos Preto Mate.
Mais sabor na metade do tempo
Combine a função forno e micro-ondas para conseguir resultados
deliciosos em metade do tempo comparativamente com um forno
convencional.
Controle o seu forno a partir do seu smartphone
Ajuste a temperatura e o tempo do seu forno a partir do seu smartphone,
sem necessidade de estar na cozinha.
Display TFT tátil
Uma forma intuitiva de comandar o seu forno, para que controle cada
passo: um display inteligente que memoriza e sugere as funções mais
utilizou nos últimos 3 dias.

Dimensões do nicho (mm):
450(A) x 560 (L) x 550 (P)

Características
• Multifunções com 23 programas +
micro-ondas com grill
• Conetividade via WiFi
• Cozedura Assistida com 100 propostas
programadas (por peso)
• Potência micro-ondas: 1000W
• Potência grill: 1900W
• Display TFT tátil
• Capacidade 43 litros
• Ventilado
• Porta com 3 vidros
• 1 lâmpada de halogéneo
• 1 tabuleiro InfiSpace™ + 1 grelha

PT: 1.642€
PNC: 944 066 618
EAN: 7332543667871

KVEBP21X

nOVO

Forno SenseCook

Gama Compacta
Sonda térmica
Cozinhe os seus pratos sempre no ponto. A sonda térmica permite
controlar a temperatura interior dos alimentos. O forno avisa e finaliza o
processo de cozedura quando o seu cozinhado alcançar a temperatura
certa e estiver no ponto desejado.
Display tátil com ícones e texto brancos
Uma maneira fácil de criar pratos inesquecíveis. Inclui 20 programas de
memória e funções de ajuda com 90 propostas pré-programadas.
Limpeza por pirólise
Com este forno com 3 ciclos de autolimpeza pirolítica, a limpeza
profissional está ao seu alcance com um simples premir de botão. No final,
basta passar um pano húmido no fundo da cavidade.

Características
• Multifunções com 19 programas

Dimensões do nicho (mm):
450(A) x 560 (L) x 550 (P)

• Limpeza por pirólise: 3 ciclos
• 90 propostas programadas: sonda
térmica e peso
• 20 programas de memória
• Sonda térmica
• Display LCD tátil com ícones e textos
brancos
• Capacidade 43 litros
• Porta fria com 4 vidros
• Porta fecho suave Velvet Closing
• 1 lâmpada de halogéneo
PT: 608€
PNC: 944 066 605
EAN: 7332543662197

• 2 tabuleiros InfiSpace™ + 1 grelha

KVKBE00X

nOVO

Micro-ondas 45 cm

• Classificação energética A+

A mesma flexibilidade que exigem os chefs
Este forno compacto de 45 cm de altura oferece a mesma flexibilidade
exigida pelos chefs. Além disso, possui o tabuleiro de maior superfície útil
do mercado.
Display tátil com ícones e textos brancos
Uma maneira fácil de criar pratos inesquecíveis. Inclui funções de ajuda e
28 propostas pré-programadas.

Características
• Micro-ondas com grill

• Porta com 3 vidros

• 28 programas automáticos (por peso)

• 1 lâmpada de halogéneo

• Potência micro-ondas: 1000W

• 1 grelha

• Potência grill: 1900W
• Display LCD tátil ícones e textos
brancos
• Capacidade 46 litros
• Função MyFavourite: personalize o
forno com os programas favoritos
• Indicador de calor residual
• Sistema de segurança para crianças
• Quick Start
• Fácil de limpar, graças ao revestimento
de esmalte

PT: 511€
PNC: 944 066 604
EAN: 7332543662180
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Dimensões do nicho (mm):
450 (A) x 560 (L) x 550 (P)

nOVO

Gaveta de vácuo

KBV4X

Marinar ingredientes em menos tempo
Graças à gaveta de vácuo é possível reduzir o tempo de marinada
mantendo o sabor e textura de todos os ingredientes.
Conserve os alimentos por mais tempo
Depois de selados em vácuo os ingredientes frescos ou cozinhados
permanecem inalterados durante mais tempo do que se armazenados da
forma tradicional, no frigorífico ou congelador.
Domine o processo culinário
Ao selar os ingredientes em vácuo o sabor, as propriedades nutricionais
e a textura original dos alimentos são preservados. O resultado: pratos
deliciosos.

Dimensões do nicho (mm):
139(A) x 560 (L) x 550 (P)

Conserva nutrientes de forma mais fácil e cómoda
Coloque o recipiente com os alimentos na gaveta de vácuo e selecione o
nível máximo de vácuo.
Características
• 14 cm de altura
• Display tátil ícones brancos
• Abertura push pull
• Funções:
- Selagem nível máximo, ideal para
cozinhar: carnes, peixes, queijos,
fruta, enchidos, legumes
- Selagem nível médio: saladas,
sandes, legumes frescos, pastas,
fatias de fiambre e afins
- Selagem nível mínimo: sopas,
cremes, molhos

KBD4T

KBD4X

nOVO

nOVO

Gavetas de aquecimento

- Selagem por tempo: 1,5 / 2,5 / 4
segundos (de acordo com a
espessura dos sacos)

- Marinar / Infusão: ligeiro vácuo
promover a absorção dos sabores
pelos alimentos
• AutoOff
• Inclui 50 sacos para cozinhar/
preservar a +100°C/ -40°C:
- 25 sacos (35cm x 25cm)
- 25 sacos (20cm x 30cm)
• Inclui redutor de volume
• Cor: Preto e Inox

PT: 1.760€
PNC: 947727450
EAN: 7332543660209

Uma solução inteligente
A gaveta de aquecimento gera a temperatura perfeita para descongelar
suavemente todo o tipo de alimentos.
Pão em casa, como um profissional
A atmosfera quente e estável gerada pela gaveta de aquecimento permite
resultados de nível profissional sempre que cozinha pão ou bolos.
Aquecimento uniforme de pratos
Graças à circulação de ar uniforme no interior da gaveta os alimentos
mantém-se quentes, à temperatura ideal.
Características
• 14 cm de altura
• Controlo eletromecânico
• Abertura push pull
• Base interior em vidro
• Temperatura ajustável entre os
30-80ºC

Dimensões do nicho (mm):
140 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• Funções:
- Aquecimento de pratos
- Descongelar
- Manter alimentos quentes
- Levedar massas

• KBD4T: Preto Mate
PT: 482€
PNC: 947 727 404
EAN: 7332543663279

• KBD4X: Preto e inox
PT: 432€
PNC: 947 727 400
EAN: 7332543663248

Especificações Técnicas

Gama Compacta
Fornos & Micro-ondas

KVLAE00WT

KVEBP21X

KVKBE00X

Ficha de produto em conformidade com a
Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014”

Marca
Modelo

Electrolux

Electrolux

Electrolux

KVLAE00WT

KVEBP21X

KVKBE00X

Índice de eficiência energética

ND

80,8

-

Classe de eficiência energética

ND

A+

-

Consumo de energia no modo estático (kWh/ciclo)

ND

0,89

-

Consumo de energia no modo ventilado (kWh/ciclo)

ND

0,59

-

Nº de cavidades

1

1

1

Fonte de energia

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Volume líquido da cavidade do forno (l)

43

44

46

Tipo

Forno + micro-ondas
CombiQuick

Forno SenseCook

Micro-ondas com Grill

Cor

Preto Mate

Preto e Inox

Preto e Inox

DiMEnSõES
Altura (mm)

455

455

455

Largura (mm)

595

595

595

Profundidade (mm)

567

567

567

Altura do nicho (mm)

450

450

450

Largura do nicho (mm)

560

560

560

Profundidade do nicho (mm)

550

550

550

FUnçõES DE AqUECiMEnTO
Vapor

-

-

-

Cozedura convencional

*

*

-

Cozedura convencional e ventilada

*

*

-

Grelhador simples

*

*

-

Grelhador rápido

-

*

-

Grelhador ventilado

*

*

-

Descongelar

*

*

-

Cozinhar congelados

*

*

-

Função pizza

*

*

-

Manter quente

*

*

-

Aquecer pratos

*

*

-

Desidratar

*

*

-

Preservar (Conservar)

*

*

-

Levadar massas

*

*

-

Gratinar

*

-

-

Micro-ondas

*

-

*

Grill + micro-ondas

*

-

*

CARACTERíSTiCAS
Conetividade WiFi

*

-

-

Camara

-

-

-

Cozedura assistida

*

Prog. Automáticos

Prog. Automáticos

Autolimpeza pirolítica

-

3

-

Sonda térmica

-

*

-

*/-

*/-

*/-

Touch control / botões escamoteáveis

TFT tátil

LCD tátil

LCD tátil

Sugestão de temperatura automática

Display

*

*

*

Controlo eletrónico da temperatura

*

*

*

Número de vidros (porta)

3

4

3

Calhas telescópicas

-

-

-

Bloqueio de segurança para crianças

*

*

*

Desconexão automática

*

*

*

Iluminação halongénea (lâmpadas)

1

1

1

Função Demo

*

*

*

Aquecimento rápido

*

*

*

30 - 230

30 - 230

30 - 230

Potência micro-ondas (W)

-

-

1000

Potência grill (W)

-

-

1900

Intervalo de temperatura (°C)

Frequência, Hz

50

50

50

220-240

220-240

220-240

1,5 / Schuko

1,5 / Schuko

1,5 / Schuko

3000

3000

2000

PNC

944 066 618

944 066 605

944 066 604

EAN

7332543667871

7332543662197

7332543662180

Voltagem, V
Comprimento do cabo, m / Tipo
Potência, W

* Sim tem / – Não tem
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DADOS TéCniCOS

Revolução
na cozinha
Os micro-ondas Electrolux incluem
as últimas inovações para o ajudar
nesta tarefa, sem renunciar a
resultados perfeitos.

Uma cozinha com micro-ondas combina
rapidez com facilidade de utilização, sem
perder os sabores nem as qualidades
nutritivas dos alimentos.
O micro-ondas é, sem dúvida, um ótimo
complemento dos restantes
eletrodomésticos da sua cozinha, pois
descongelam, cozinham, gratinam ou
aquecem os alimentos num instante,
permitindo-lhe economizar tempo e
energia.
Pequenos fornos com múltiplas
possibilidades.
Os novos micro-ondas eletrónicos dispõe
de programas automáticos ideais para
descongelar e cozinhar. Basta selecionar o
programa e introduzir o peso do alimentos,
o micro-ondas fará o resto por si.

Vale a pena
saber

novas funcionalidades
Prato rotativo inteligente
A porta desbloqueia quando o prato volta à sua
posição inicial, pelo que não terá a pega da caneca
virada para dentro ou pratos quentes em posições
incómodas. O que se deve ao facto da porta se
desbloquear apenas quando o prato rotativo está na
posição inicial.

Abertura de porta eletrónica
Os micro-ondas com design TouchOpen oferecem fácil
acesso aos alimentos. A porta abre-se com um simples
toque no botão, graças ao suave mecanismo. Num só
movimento poderá desfrutar de um rápido acesso a
todos os pratos.

início rápido
Opção muito rápida para aquecer alimentos. A função de Início Rápido
proporciona a máxima potência de micro-ondas durante 2 minutos e 30
segundos, podendo selecionar em intervalos de 30 segundos.

Temporizador com alarme
Quem não necessita de, uma ou outra vez, ser avisado passado um tempo?
Os micro-ondas Electrolux dispõem de um temporizador com alarme, que
se pode ativar sem necessidade de selecionar nenhuma função.

Display LCD
Com este display poderá controlar o processo de cozedura dos alimentos,
graças a um interface intuitivo e fácil de utilizar, baseado em símbolos.
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Micro-ondas

nOVO

Micro-ondas de Encastre 26 l

KMFD264TEX

O micro-ondas perfeito para a sua cozinha
Este micro-ondas com grill é ideal para cozinhar algo rápido e simples ou
para aquecer alimentos vindos diretamente do frigorífico, para além de ser
muito fácil de usar.
Abra a porta com um simples toque
O sistema eletrónico de abertura de porta torna mais cómodo e fácil
colocar e retirar alimentos do interior do micro-ondas.
Prato rotativo inteligente, sempre na posição ideal
A porta desbloqueia-se quando o prato volta à sua posição inicial, pelo
que não terá asas de caneca mal orientadas ou pratos quentes em
posições incómodas.

Características
• Capacidade bruta: 26 l

Dimensões do nicho (mm):
450 (A) x 562 (L) x 500 (P)

• 3 funções: micro-ondas, grill e
micro-ondas + grill

• Potência máxima do micro-ondas:
900 W

• Início automático (+30 seg)

• Potência máxima do grill: 800 W

• Sinal acústico de fim de cozedura

• Display LED tátil

• Segurança para crianças

• Relógio digital: 12h, 24h

• Interior em inox

• Temporizador 90 minutos

• Moldura integrada

• 5 níveis de potência de micro-ondas

• Abertura eletrónica da porta

• 4 programas automáticos de
descongelação por peso

• Prato rotativo inteligente

• 8 programas automáticos de cozedura
por peso

• Cor: preto e inox

PT: 437€
PNC: 947 608 749
EAN: 7332543665686

KMFD263TEX

nOVO

Micro-ondas de Encastre 26 l

• Programas favoritos: amolecer
manteiga, derreter chocolate e bolo
de caneca

O micro-ondas perfeito para a sua cozinha
Este micro-ondas com grill é ideal para cozinhar algo rápido e simples ou
para aquecer alimentos vindos diretamente do frigorífico, para além de ser
muito fácil de usar.
Abra a porta com um simples toque
O sistema eletrónico de abertura de porta torna mais cómodo e fácil
colocar e retirar alimentos do interior do micro-ondas.
Prato rotativo inteligente, sempre na posição ideal
A porta desbloqueia-se quando o prato volta à sua posição inicial, pelo
que não terá asas de caneca mal orientadas ou pratos quentes em
posições incómodas.

Características
Dimensões do nicho (mm):
380 (A) x 562 (L) x 500 (P)

• Capacidade bruta: 26 l

• 3 funções: micro-ondas, grill e
micro-ondas + grill

• Potência máxima do micro-ondas:
900 W

• Início automático (+30 seg)

• Potência máxima do grill: 800 W

• Sinal acústico de fim de cozedura

• Display LED tátil

• Segurança para crianças

• Relógio digital: 12h, 24h

• Interior em inox

• Temporizador 90 minutos

• Moldura integrada

• 5 níveis de potência de micro-ondas

• Abertura eletrónica da porta

• 4 programas automáticos de
descongelação por peso

• Prato rotativo inteligente

• 8 programas automáticos de cozedura
por peso
• Programas favoritos: amolecer
manteiga, derreter chocolate e bolo
de caneca

• Cor: preto e inox

PT: 431€
PNC: 947 608 751
EAN: 7332543665709

KMFE264TEX

nOVO

Micro-ondas de Encastre 26 l

Micro-ondas

Dimensões do nicho (mm):
450 (A) x 562 (L) x 500 (P)

Abra a porta com um simples toque
O sistema eletrónico de abertura de porta torna mais cómodo e fácil
colocar e retirar alimentos do interior do micro-ondas.
Prato rotativo inteligente, sempre na posição ideal
A porta desbloqueia-se quando o prato volta à sua posição inicial, pelo
que não terá asas de caneca mal orientadas ou pratos quentes em
posições incómodas.

Características
• Capacidade bruta: 26 l

• 1 função: micro-ondas

• Potência máxima do micro-ondas:
900 W

• Início automático (+30 seg)

• Display LED tátil

• Segurança para crianças

• Relógio digital: 12h, 24h
• 5 níveis de potência de micro-ondas
• 4 programas automáticos de
descongelação por peso
• 7 programas automáticos de cozedura
por peso

• Sinal acústico de fim de cozedura
• Interior em inox pintado
• Moldura integrada
• Abertura eletrónica da porta
• Prato rotativo inteligente
• Cor: preto e inox

KMFD172TEX

nOVO

Micro-ondas de Encastre 17 l

• Programas favoritos: amolecer
manteiga, derreter chocolate e bolo
de caneca

PT: 398€
PNC: 947 608 746
EAN: 7332543665679

O micro-ondas perfeito para a sua cozinha
Este micro-ondas com grill é ideal para cozinhar algo rápido e simples ou
para aquecer alimentos vindos diretamente do frigorífico, para além de ser
muito fácil de usar.
Abra a porta com um simples toque
O sistema eletrónico de abertura de porta torna mais cómodo e fácil
colocar e retirar alimentos do interior do micro-ondas.
Prato rotativo inteligente, sempre na posição ideal
A porta desbloqueia-se quando o prato volta à sua posição inicial, pelo
que não terá asas de caneca mal orientadas ou pratos quentes em
posições incómodas.

Características
• Capacidade bruta: 17 l

• 3 funções: micro-ondas, grill e
micro-ondas + grill

• Potência máxima do micro-ondas:
800 W

• Início automático (+30 seg)

• Potência máxima do grill: 800 W

• Sinal acústico de fim de cozedura

• Display LED tátil

• Segurança para crianças

• Relógio digital: 12h, 24h

• Interior em inox

• Temporizador 90 minutos

• Moldura integrada

• 5 níveis de potência de micro-ondas

• Abertura eletrónica da porta

• 4 programas automáticos de
descongelação por peso

• Prato rotativo inteligente

• 9 programas automáticos de cozedura
por peso
• Programas favoritos: amolecer
manteiga, derreter chocolate e bolo
de caneca

• Cor: preto e inox

PT: 372€
PNC: 947 608 744
EAN: 7332543665655
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Dimensões do nicho (mm):
360 (A) x 562 (L) x 300 (P)

nOVO

Micro-ondas de Encastre 17 l

KMFD172TEW

O micro-ondas perfeito para a sua cozinha
Este micro-ondas com grill é ideal para cozinhar algo rápido e simples ou
para aquecer alimentos vindos diretamente do frigorífico, para além de ser
muito fácil de usar.
Abra a porta com um simples toque
O sistema eletrónico de abertura de porta torna mais cómodo e fácil
colocar e retirar alimentos do interior do micro-ondas.
Prato rotativo inteligente, sempre na posição ideal
A porta desbloqueia-se quando o prato volta à sua posição inicial, pelo
que não terá asas de caneca mal orientadas ou pratos quentes em
posições incómodas.

Características
• Capacidade bruta: 17 l

Dimensões do nicho (mm):
360 (A) x 562 (L) x 300 (P)

• 3 funções: micro-ondas, grill e
micro-ondas + grill

• Potência máxima do micro-ondas:
800 W

• Início automático (+30 seg)

• Potência máxima do grill: 800 W

• Sinal acústico de fim de cozedura

• Display LED tátil

• Segurança para crianças

• Relógio digital: 12h, 24h

• Interior em inox

• Temporizador 90 minutos

• Moldura integrada

• 5 níveis de potência de micro-ondas

• Abertura eletrónica da porta

• 4 programas automáticos de
descongelação por peso

• Prato rotativo inteligente

• 9 programas automáticos de cozedura
por peso

• Cor: branco

LMS2173EMX

nOVO

Dimensões do nicho (mm):
380 (A) x 560 (L) x 300 (P)

Micro-ondas de Encastre 17 l

• Programas favoritos: amolecer
manteiga, derreter chocolate e bolo
de caneca

PT: 370€
PNC: 947 608 745
EAN: 7332543665662

O micro-ondas perfeito para a sua cozinha
Este micro-ondas com grill é ideal para cozinhar algo rápido e simples ou
para aquecer alimentos vindos diretamente do frigorífico, para além de ser
muito fácil de usar.

Características
• Capacidade bruta: 17 l
• Potência máxima do micro-ondas:
700 W
• Descongelação por peso
• Cozedura por peso
• Display LED
• Temporizador 95 minutos
• 5 níveis de potência de micro-ondas
• 1 função: micro-ondas
• Sinal acústico de fim
• Interior em inox
• Moldura integrada
• Cor: preto e inox

PT: 248€
PNC: 947 608 760
EAN: 7332543673551

LMS2203EMX

nOVO

Micro-ondas de Encastre 20 l

Micro-ondas
O micro-ondas perfeito para a sua cozinha
Este micro-ondas com grill é ideal para cozinhar algo rápido e simples ou
para aquecer alimentos vindos diretamente do frigorífico, para além de ser
muito fácil de usar.

Características

Dimensões do nicho (mm):
380 (A) x 560 (L) x 350 (P)

• Capacidade bruta: 20 l
• Potência máxima do micro-ondas:
700 W
• Descongelação por peso
• Cozedura por peso
• Display LED
• Temporizador 95 minutos
• 5 níveis de potência de micro-ondas
• 1 função: micro-ondas
• Sinal acústico de fim
• Interior em inox
• Moldura integrada

Dimensões do nicho (mm):
380 (A) x 560 (L) x 340 (P)

O micro-ondas perfeito para a sua cozinha
Este micro-ondas com grill é ideal para cozinhar algo rápido e simples ou
para aquecer alimentos vindos diretamente do frigorífico, para além de ser
muito fácil de usar.

Características
• Capacidade bruta: 20 l
• Potência máxima do micro-ondas:
800 W
• Display LED
• Temporizador 35 minutos
• 5 níveis de potência de micro-ondas
• 1 função: micro-ondas
• Sinal acústico de fim
• Interior em inox
• Moldura integrada
• Cor: inox

PT: 260€
PNC: 947607346
EAN: 7332543309351
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EMM20007OX

Micro-ondas de Encastre 20 l

• Cor: preto e inox

PT: 260€
PNC: 947608762
EAN: 7332543673575

Especificações Técnicas

Micro-ondas
integráveis

KMFD264TEX

KMFD263TEX

KMFE264TEX

KMFD172TEX

Ficha de produto

Marca
Modelo
Cor
Nível de ruído, db(A)
Consumo de energia no modo standby (W)

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

KMFD264TEX

KMFD263TEX

KMFE264TEX

KMFD172TEX

Preto e inox

Preto e inox

Preto e inox

Preto e inox

60

60

60

60

0,41

0,41

0,41

0,41

DiMEnSõES
Altura (mm)

459

388

459

371

Largura (mm)

594

594

594

594

Profundidade (mm)

404

404

404

316

Altura do nicho (mm)

450

380

450

360

Largura do nicho (mm)

562

562

562

562

Profundidade do nicho (mm)

500

500

500

300

Micro-ondas

*

*

*

*

Grill

*

*

-

*

Grill + micro-ondas

*

*

-

*

FUnçõES

CARACTERíSTiCAS
Capacidade bruta, litros
Capacidade líquida, litros
Controlo eletrónico

26

26

26

17

25,37

25,37

25,37

16,8

*

*

*

*

LED tátil

LED tátil

LED tátil

LED tátil

Relógio digital

*

*

*

*

Sinal acústico

*

*

*

*

900

900

900

800

Display

Potência máxima micro-ondas, W
Potência Grelhador, W

800

800

-

800

Cavidade

Inox

Inox

Inox pintado

Inox

Descongelação por peso

4 programas

4 programas

4 programas

4 programas

Cozinhar por peso

8 programas

8 programas

7 programas

9 programas

Programas favoritos

3

3

3

3

Abertura de porta eletrónica

*

*

*

*

Prato Giratório

Inteligente

Inteligente

Inteligente

Inteligente

Pés ajustáveis

-

-

*

*

DADOS TéCniCOS
Frequência, Hz

50

50

50

50

220-240

220-240

220-240

220-240

1,4 / Euro Moulded

1,4 / Euro Moulded

1,4 / Euro Moulded

1,4 / Euro Moulded

2200

2200

1400

1250

PNC

947 608 749

947 608 751

947 608 746

947 608 744

EAN

7332543665686

7332543665709

7332543665679

7332543665655

Voltagem, V
Comprimento do cabo, m / Tipo
Potência, W

* Sim tem / – Não tem

Micro-ondas

integráveis

KMFD172TEW

LMS2173EMX

LMS2203EMX

EMM20007OX

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

KMFD172TEW

LMS2173EMX

LMS2203EMX

EMM20007OX

Branco

Preto e inox

Preto e inox

Inox

60

ND

ND

ND

0,41

ND

ND

1

389

371

388

388

594

595

595

596

316

312

347

343

360

380

380

380

562

560

560

560

300

300

350

340

*

*

*

*

*

-

-

-

*

-

-

-

17

17

20

20

16,8

17

20

20

*

*

*

*

LED tátil

LED

LED

LED

*

*

*

*

*

*

*

*

800

700

700

800

800

-

-

-

Inox

Inox

Inox

Inox

4 programas

*

*

-

9 programas

*

*

-

3

-

-

-

*

-

-

-

Inteligente

Não integrado

Não integrado

Não integrado

*

-

-

-

50

50

50

230

230

230

1,4 / Euro Moulded

1 / Euro Moulded

1 / Euro Moulded

1,3 / Euro Moulded

1250

1200

1200

1250

947 608 745

947 608 760

947 608 762

947 607 346

7332543665662

7332543673551

7332543673575

7332543309351
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50
220-240

* Sim tem / – Não tem

Consumíveis & Acessórios

E4MWSTE1

Kit de cozedura a vapor

Micro-ondas
Prepare comida saudável em
alguns minutos, conservando
vitaminas e nutrientes sem adicionar
gordura. Esta vaporeira pode ir ao
frigorífico e ao congelador, bem
como ser lavada na máquina de
lavar loiça.

12 Unidades por caixa - preço unitário

E4MWCOV1

Tampa para micro-ondas

PT: 21,57€
PNC: 902 979 221
EAN: 7321422629048

Evita salpicos dentro do micro-ondas
e mantém a comida quente.

12 Unidades por caixa - preço unitário

A forma mais fácil e simples de
remover gordura, mesmo a mais
incrustada. Basta pulverizar o
spray e a gordura ou resíduos
de alimentos dissolvem-se num
instante.
Claramente a forma mais
conveniente para deixar a
cavidade do seu forno, grelhas e
grelhadores elétricos como novos.
Volume: 500ml

12 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 9,75€
PNC 902 979 934
EAN 7332543659340
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M3OCS200

Spray de limpeza

PT: 4,23€
PNC: 902 979 237
EAN: 7321422641033

Infinitas
possibilidades
Descubra a nova gama de
placas Electrolux com infinitas
possibilidades para lhe oferecer
sempre que cozinha.
Uma placa que se adapta aos seus
recipientes e não o contrário
Pense numa tela em branco e sentirá que um
mundo de possibilidades infinitas está diante de
si. A nossa gama de placas de indução elimina a
necessidade de cozinhar em zonas limitadas, o que
é típico de placas a gás e placas de incandescência
rápida. Em vez disso, pode colocar os seus
tachos, panelas e frigideiras em qualquer sítio da
superfície da placa, independentemente da sua
forma e dimensão, desde que cubram as miras.
Mas não é tudo. As nossas placas de indução
também contam com um painel de controlo realmente
preciso e sensível. Permitem ferver num instante e
se estiver com pressa, pode ativar a função Power
intensiva, para gerar calor rapidamente. Além
disso, graças ao controlo tátil deslizante, pode
ajustar o calor de forma muito mais rápida e precisa
do que num painel de controlo convencional.

Porquê indução?
Os indutores criam um campo eletromagnético
que aquece apenas a base do recipiente,
independentemente de seu tamanho. Desta
forma, a restante superfície da placa mantémse fria ao toque o que é sinónimo de elevado
rendimento face a outros tipos de aquecimento,
uma vez que 90% da energia produzida é
efetivamente utilizada para aquecer o recipiente.
A indução é a tecnologia com aquecimento
mais rápido e eficaz. Por outro lado,
é mais segura e fácil de limpar.

Zona Triple XL Zona Tripla XL: adapta-se às suas necessidades
Con la nueva zonaCom
de 32
a zona
cm las
deposibilidades
32 cm, as suas
enpossibilidades
tu cocina
culinárias
aumentan infinitamente.
aumentam
Te permitirá
infinitamente.
una gran
Com
versatilidad
3 indutores,
a esta zona de
la hora de cocinar,aquecimento
ya que cuenta
oferece-lhe
con 3 inductores,
grande versatilidade
lo que
ao cozinhar,
permite cocinar sobre
pelo esta
que zona
pode tanto
cozinhar
con com
recipientes
recipientes grandes e
pequeños como grandes.
pequenos,
En com
una misma
um diâmetro
zona podrás
entre 32 cm e 12,5 cm.
cocinar con recipientes de diámetro entre 32 cm y 12,5 cm.
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Placas

Placas
Novidades
Deixe que a placa de indução
SenseBoil® o ajude a cozinhar sem
que tenha de se preocupar que a
água transborde.
Graças ao seu sensor de fervura a placa deteta o momento em que o
líquido entra em ebulição e automaticamente reduz a temperatura,
mantendo-a num nível de potência reduzido, previamente definido.

Sem Sense Boil ®

Como funcionam os sensores?
Para ativar o sensor coloque um recipiente com
ou sem tampa na zona de aquecimento.
Pressione o ícone
até que o símbolo
surja e selecione a temperatura a que deseja
manter a água a ferver após a ação do sensor.
Depois, basta deixar que a placa levante
fervura e estabilize por si.

SenseBoil®
O melhor assistente para a sua
cozinha.

Com SenseBoil ®

Placas

Monitorizamos a fervura da água
através do sensor SenseBoil.
O sensor de fervura SenseBoil deteta
quando a água começa a ferver, reduzindo
automaticamente o nível de aquecimento e
ajustando-o para cozinhar em lume brando,
de forma segura e controlada.
O sensor evita derrames acidentais e
preocupações, sobra mais tempo para
dedicar-se à preparação de outros pratos
ou a outras tarefas.
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As zonas de aquecimento adaptam-se
automaticamente à dimensão dos seus
recipientes.

Placas
Vale a pena saber
Descubra a nova gama de
placas Electrolux e conheça as
possibilidades infinitas que têm
para lhe oferecer.

Controlos independentes
As placas de indução com controlos
independentes permitem oferecem uma
experiência culinária mais rápida e cómoda.
Cada zona conta com um controlo próprio,
pelo que pode fazer os ajustes necessários de
forma direta. Nunca foi tão fácil cozinhar.

Placas Extraplanas
As placas extraplanas Electrolux permitem
instalação sem necessidade de deixar espaço
de ventilação frontal com um forno por baixo
se a bancada tiver no mínimo de 28 mm de
espessura, e com o mínimo de 12 mm, caso
opte por colocar uma gaveta por baixo.
Entre o topo da gaveta e o topo da bancada
deve haver um espaço mínimo de 60 mm. O
resultado será uma cozinha mais elegante, sem
espaços inestéticos entre o forno e a placa.

Placas

Hob2Hood
A placa sincroniza-se automaticamente
com uma chaminé ou
exaustor compatível,
pelo que pode focar-se exclusivamente
nos seus cozinhados.

Função Power
Durante um período
de tempo e função
Power aumenta a
potência da zona
de aquecimento
ao máximo, o que
permite ferver ou
começar a cozinhar
de forma mais rápida.

Função de
aquecimento
rápido automático
A placa eleva a
potência para
alcançar mais
rapidamente o nível
que selecionou
inicialmente.

Bloqueio de
Segurança
Bloqueia todos os
comandos da placa
para que possa
limpá-la com toda
a segurança, sem
sobressaltos.
Coloca a cozedura em pausa
com apenas um toque. Reduz
todas as zonas à potência mínima,
mantendo os alimentos quentes
enquanto cumpre outra tarefa.
Ao desativar a função, todas as
configurações voltarão ao que
estava previamente estabelecido
e em funcionamento antes da
placa ser colocada em pausa.
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Função Pausa

Placas a gás
Vale a pena saber
Descubra a gama de placas a
gás Electrolux e desfrute da sua
cozinha.

Design das grelhas em

Novo design

nos modelos com estética
Gás sobre Vidro.

Novo ângulo de
regulação da chama

mais preciso e
cómodo. Para uma
melhor regulação.

ferro fundido, com estética
melhorada, para além
de maior segurança.

Mais espaço

entre os comandos,
o que evita que
aqueçam enquanto a
chama está ligada.

Speed Burner

Os queimadores rápidos
permitem cozinhar de
forma mais rápida. São
até 20% mais eficientes.
Oferecem maior potência
de aquecimento e
flexibilidade.

Placas

Pequeno em tamanho,
grande em sabor
Ter pouco espaço não
deve condicionar a
possibilidade de cozinhar
receitas deliciosas.
Com três queimadores,
incluindo um potente
Queimador Wok, a
engenhosa distribuição
de calor oferece mais
espaço para trabalhar
com recipientes grandes.
Do grande tacho do
almoço de domingo, à
caçarola do estufado,
terá todo um universo
culinário a seus pés.

Gás sobre vidro

Placas a gás que combinam beleza e eficiência:
mesa de trabalho em vidro, queimadores mais
eficientes e grelhas renovadas.

Funções e características
principais
Cozinhar com Wok

Abra a porta da sua cozinha
a sabores autênticos de
todo o mundo graças ao
queimador extra grande.

Design inteligente

Localizado à frente, o queimador
rápido está na posição ideal
para facilitar o acesso e a
possibilidade de se cozinhar
com grandes recipientes.

Comandos frios ao toque

Os comandos destas placas
permanecem frios ao toque
enquanto cozinha pelo facto
de se localizarem à frente e à
direita, onde existe mais espaço
entre as zonas de aquecimento
e os próprios comandos.

Queimador Wok

Com o Queimador Wok
tenha acesso a técnicas
culinárias de nível
profissional em sua casa.

Speed Burner

Os queimadores rápidos
foram concebidos para
alcançar e aquecer
rapidamente o fundo dos
seus recipientes, pelo que
são 20% mais eficientes.

Os queimadores
de chama vertical
Electrolux, muito
eficientes, aproveitam
a energia ao máximo.
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Chama vertical

EIV955

Placa de Indução InfiniteTM

Placas
Cozinhe sem limites, com zonas de aquecimento ajustáveis que se
adaptam aos seus recipientes.
Função FlexiPonte: permite combinar até 4 zonas de cozedura e
proporciona a maior superfície de cozedura com uma distribuição
uniforme do calor.
Comandos táteis deslizantes Direct Access com 14 níveis de temperatura.
Permitem ajustar com precisão e de imediato a potência necessária.
Graças à Função Hob2Hood, já não é preciso ligar nem regular a
chaminé, que ajusta a velocidade de extração à atividade da placa.

Características
• Largura: 90 cm, biselada frente
• Design Windmill

• Função FlexiPonte
• Função Power Slide
• Função Power Booster
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• EcoTimer™
• Cronómetro CountUp
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
• Temporizador para se desligar
automaticamente
• Desconexão automática
• Bloqueio de segurança para crianças
• Sinal acústico
• Função Hob2Hood

PT: 1.146€
PNC: 949 596 701
EAN: 7332543587278
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Dimensões do corte (mm):
880 (A) x 490 (P)

• 5 zonas de indução:- 2 zonas:
2300/3200W/220mm
- 1 zona: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 800/2800/3500/
3700W/180/280mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm

Placa de Indução InfiniteTM

EIV85446

Função FlexiPonte: permite combinar até 4 zonas de cozedura e
proporciona a maior superfície de cozedura com uma distribuição
uniforme do calor.
PowerSlide: temperatura alta, média ou baixa simplesmente deslizando o
recipiente.
Cozinhe sem limites, com zonas de aquecimento ajustáveis que se
adaptam aos seus tachos.
Graças à Função Hob2Hood, já não é preciso ligar nem regular a
chaminé, que ajusta a velocidade de extração à atividade da placa.
As placas extraplanas podem ser instaladas em bancadas com desde
12mm de espessura, sem necessidade de ventilação
Características
• Largura: 80 cm, biselada frente
• Design Windmill
• 4 zonas de indução:
- 2 zonas: 2300/3200W/220mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 1600/2300/3000/
2500W/3600/3600W/180/240/320mm

Dimensões do corte (mm):
750 (A) x 490 (P)

• Função FlexiPonte
• Função Power Slide
• Função Power Booster
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• EcoTimer™
• Cronómetro CountUp
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
• Temporizador para se desligar
automaticamente
• Desconexão automática
• Bloqueio de segurança para crianças
• Sinal acústico
• Função Hob2Hood

PT: 1.031€
PNC: 949596704
EAN: 7332543590339

EIT913

Placa de Indução InfiniteTM

Placas
Cozinhe sem limites, com zonas de aquecimento ajustáveis que se
adaptam aos seus recipientes.
Comandos táteis deslizantes Direct Access com 14 níveis de temperatura.
Permitem ajustar com precisão e de imediato a potência necessária.

Características
• Largura: 90 cm, biselada frente
• Design Windmill

Dimensões do corte (mm):
880 (A) x 380 (P)

• 3 zonas de indução:
2300/3200W/210mm
• Função Power Booster
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• EcoTimer™
• Cronómetro CountUp
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
• Temporizador para se desligar
automaticamente
• Desconexão automática

PT: 912€
PNC: 949 596 726
EAN: 7332543592579

• Bloqueio de segurança para crianças

EIV734

Placa de Indução InfiniteTM

• Sinal acústico

Cozinhe sem limites, com zonas de aquecimento ajustáveis que se
adaptam aos seus recipientes.
Função Ponte: permite combinar 2 zonas de aquecimento, proporcionando
uma maior superfície de cozedura.
Comandos táteis deslizantes Direct Access com 14 níveis de temperatura.
Permitem ajustar com precisão e de imediato a potência necessária.
Graças à Função Hob2Hood, já não é preciso ligar nem regular a
chaminé, que ajusta a velocidade de extração à atividade da placa.

Características
• Desconexão automática

• Design Windmill

• Bloqueio de segurança para crianças

• 4 zonas de indução:
- 2 zonas: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 2300/3600W/240mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm

• Sinal acústico
• Função Hob2Hood

• Função Ponte (à esquerda)
• Função Power Booster
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• EcoTimer™
• Cronómetro CountUp
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
• Temporizador para se desligar
automaticamente

PT: 730€
PNC: 949 596 717
EAN: 7332543591268
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Dimensões do corte (mm):
680 (A) x 490 (P)

• Largura: 71 cm, biselada frente

Placa de Indução InfiniteTM

EIV63342CW

Dê um toque único à cozinha com esta placa de indução branca.
Cozinhe sem limites, com zonas de aquecimento ajustáveis que se
adaptam aos seus recipientes.
Função Ponte: permite combinar 2 zonas de aquecimento, proporcionando
uma maior superfície de cozedura, ideal para cozinhar com recipientes de
grande dimensão.
Comandos táteis deslizantes Direct Access com 14 níveis de temperatura.
Permitem ajustar com precisão e de imediato a potência necessária.

Características

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• Largura: 60 cm, facetada

• Desconexão automática

• Design Windmill

• Bloqueio de segurança para crianças

• 3 focos de indução:
- 1 foco: 1800/2800/3500/
5200W/180/280mm

• Sinal acústico
• Cor: branco

- 2 focos: 2300/3200W/210mm
• Função Ponte (à esquerda)
• Função Power Booster
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• EcoTimer™
• Cronómetro CountUp
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
PT: 680€
PNC: 949 596 746
EAN: 7332543601226

EIV654

Placa de Indução InfiniteTM

• Temporizador para se desligar
automaticamente

Cozinhe sem limites, com zonas de aquecimento ajustáveis que se
adaptam aos seus recipientes.
Função FlexiPonte: permite combinar até 4 zonas de aquecimento
e proporciona a maior superfície de cozedura com uma distribuição
uniforme do calor.
Comandos táteis deslizantes Direct Access com 14 níveis de temperatura.
Graças à Função Hob2Hood, já não é preciso ligar nem regular a
chaminé, que ajusta a velocidade de extração à atividade da placa.

Características

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• Largura: 60 cm, biselada frente

• Desconexão automática

• Design Windmill

• Bloqueio de segurança para crianças

• 4 zonas de indução
- 2 zonas: 2300/3200W/220mm
- 1 zona: 1800/2800W/180mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm

• Sinal acústico
• Função Hob2Hood

• Função FlexiPonte
• Função Power Slide
• Função Power Booster
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• EcoTimer™
• Cronómetro CountUp
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
• Temporizador para se desligar
automaticamente

PT: 595€
PNC: 949 596 706
EAN: 7332543590353

LIT60336

Placa de Indução

Placas
A zona de cozedura desta placa permite preparar facilmente receitas
com utensílios grandes.
Comandos táteis Touch Control com 14 níveis de temperatura.
Graças à Função Hob2Hood, já não é preciso ligar nem regular a
chaminé, que ajusta a velocidade de extração à atividade da placa.

Características
• Largura: 60 cm, biselada frente
• 3 zonas de indução:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
- 1 zona: 800/2800/3500/
3700W/180/280mm

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• Função Power Booster
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
• Temporizador para se desligar
automaticamente
• Desconexão automática
• Bloqueio de segurança para crianças
• Sinal acústico

EIV644

Placa de Indução InfiniteTM

• Função Hob2Hood

PT: 507€
PNC: 949 596 739
EAN: 7332543592708

Cozinhe sem limites, com zonas de aquecimento ajustáveis que se
adaptam aos seus recipientes.
Função Ponte: permite combinar 2 zonas de aquecimento, proporcionando
uma maior superfície de cozedura, ideal para cozinhar com recipientes de
grande dimensão.
Comandos táteis deslizantes Direct Access com 14 níveis de temperatura.
Permitem ajustar com precisão e de imediato a potência necessária.

Características
• Largura: 60 cm, biselada frente
• Design Windmill
• 4 zonas de indução:
2300/3200W/180/210mm
• Função Ponte (dupla)
• Função Power Booster
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• EcoTimer™
• Cronómetro CountUp
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
• Temporizador para se desligar
automaticamente
• Desconexão automática
• Bloqueio de segurança para crianças
• Sinal acústico

PT: 504€
PNC: 949 596 713
EAN: 7332543590421
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Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

Placa de Indução InfiniteTM

EIV634

Cozinhe sem limites, com zonas de aquecimento ajustáveis que se
adaptam aos seus recipientes.
Função Ponte: permite combinar 2 zonas de aquecimento, proporcionando
uma maior superfície de cozedura, ideal para cozinhar com recipientes de
grande dimensão.
Graças à Função Hob2Hood, já não é preciso ligar nem regular a
chaminé, que ajusta a velocidade de extração à atividade da placa.
As placas extraplanas podem ser instaladas em bancadas com desde
12mm de espessura, sem necessidade de ventilação.

Características

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• Largura: 60 cm, biselada frente

• Desconexão automática

• Design Windmill

• Bloqueio de segurança para crianças

• 4 zonas de indução:
- 2 zonas: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800W/180mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm

• Sinal acústico
• Função Hob2Hood

• Função Ponte
• Função Power Booster
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• EcoTimer™
• Cronómetro CountUp
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis

PT: 488€
PNC: 949 596 718
EAN: 7332543591275

EIS62443

NoVo

Placa de Indução InfiniteTM

• Temporizador para se desligar
automaticamente

Cozinhe sem limites, com zonas de aquecimento ajustáveis que se
adaptam aos seus tachos.
O sensor de fervura SenseBoil reduz automaticamente a temperatura para
um nível seguro, evitando salpicos e derrames acidentais.
Graças à Função Hob2Hood, já não é preciso ligar nem regular a chaminé,
que ajusta a velocidade de extração à atividade da placa.
As placas extraplanas podem ser instaladas em bancadas com desde
12mm de espessura, sem necessidade de ventilação.

Características

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• Largura: 60 cm, biselada frente

• Bloqueio de segurança para crianças

• Design Windmill

• Sinal acústico

• 4 zonas de indução:
- 2 zonas: 1800/2800W/180mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm

• Função Hob2Hood

• SenseBoil: sensor de fervura
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• EcoTimer™
• Cronómetro CountUp
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
• Temporizador para se desligar
automaticamente
• Desconexão automática

PT: 471€
PNC: 949596859
EAN: 7332543637683

EHG6341FoK

Placa Mista

Placas
Indução e incandescência rápida (Hi-Light) na mesma placa
vitrocerâmica.
Graças às 2 zonas de indução e 2 zonas Hi-Light, pode escolher a forma
de cozinhar as receitas.
Comandos táteis Touch Control.

Características

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• Largura: 60 cm, biselada

• Bloqueio de segurança para crianças

• 2 focos de indução
- 1 foco: 2.300/3.700 W/210 mm
- 1 foco: 1.400/2.500 W/145 mm

• Sinal acústico

• 2 focos Hi-Light
- 1 foco duplo:
700/1.700 W/120/180 mm
- 1 foco: 1.200 W/145 mm
• Função Power Booster: para acelerar
a cozedura e alcançar uma potência
maior imediatamente
• Função Stop&Go
• Aquecimento rápido automático
• Indicador de calor residual
• Desconexão automática

LIT6043

Placa de Indução

• Temporizador para se desligar
automaticamente

PT: 461€
PNC: 949 596 023
EAN: 7332543164899

Cozinhe sem limites, com zonas de aquecimento ajustáveis que se
adaptam aos seus recipientes.
Comandos táteis Touch Control com 14 níveis de temperatura.
Graças à Função Hob2Hood, já não é preciso ligar nem regular a chaminé,
que ajusta a velocidade de extração à atividade da placa.

Características
• Largura: 60 cm, biselada frente
• 4 zonas de indução:
- 2 zonas: 1800/2800W/180mm
- 1 zona: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
• Função Power Booster
• Função Pausa
• Aquecimento rápido automático
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
• Temporizador para se desligar
automaticamente
• Desconexão automática
• Bloqueio de segurança para crianças
• Sinal acústico
• Função Hob2Hood

PT: 405€
PNC: 949 596 738
EAN: 7332543592692
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Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

Placa de Indução

EHH6240ISK

Placa de indução com 4 focos.
Cozinhados mais rápidos e seguros: a função Power Booster atinge
rapidamente uma potência maior e acelera o tempo de cozedura.
Comandos táteis Touch Control com 9 níveis de potência e programador.

Características
• Largura: 60 cm, facetada

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• 4 focos de indução
- 1 foco: 2300/2800 W/210 mm
- 1 foco: 1800/180 mm
- 1 foco: 1200/1800 W/145 mm + 1 foco
1200W/145 mm
• Indicador de calor residual
• Desconexão automática
• Bloqueio de segurança para crianças

EHF6547FoK

Placa Vitrocerâmica Hi-Light

PT: 387€
PNC: 949 492 087
EAN: 7332543376612

Focos de diferentes dimensões e formatos oferecem uma grande
versatilidade na utilização de todo o tipo de recipientes.

Características

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• Largura: 60 cm, biselada

• Desconexão automática

• 4 focos Hi-Light
- 1 foco extensível:
1500/240 W - 170 x 265mm

• Bloqueio de segurança para crianças
• Sinal acústico

- 1 foco triplo:
800/1600/2300 W - 120/175/210 mm
- 2 focos: 120 W - 145 mm
• Comandos DirectAccess
• 14 níveis de potência
• Função Stop&Go
• Aquecimento rápido automático
• EcoTimer ™
• Cronómetro CountUp
• CleverHeat: indicador de calor
residual com 3 níveis
• Temporizador para se desligar
automaticamente

PT: 424€
PNC: 949 596 005
EAN: 7332543164660

EHF6232FoK

Placa Vitrocerâmica Hi-Light

Placas
Utilize frigideiras e panelas grandes, como um chef profissional.
Superfície vitrocerâmica fácil de limpar.
Comandos táteis TouchControl com 9 níveis de potência.

Características
• Largura: 60cm, biselada

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• 3 focos Hi-Light
- 1 foco triplo:
1.050/1.950/2.700 W/145/210/270 mm
- 1 foco: 1.800 W/180 mm
- 1 foco: 1.200 W/145 mm
• Indicador de calor residual
• Desconexão automática
• Bloqueio de segurança para crianças
• Sinal acústico

EHF6343FoK

Placa Vitrocerâmica Hi-Light

PT: 331€
PNC: 949 492 225
EAN: 7332543486519

Focos de diferentes dimensões e formatos oferecem uma grande
versatilidade na utilização de todo o tipo de recipientes.
Superfície vitrocerâmica fácil de limpar.
Comandos táteis TouchControl com 14 níveis de potência.
Ative a Função Pausa se necessitar de se ausentar durante um momento.

Características
• Largura: 60 cm, biselada frente

• Função Pausa
• Indicador de calor residual
• Temporizador para se desligar
automaticamente
• Desconexão automática
• Bloqueio de segurança para crianças
• Sinal acústico
PT: 322€
PNC: 949492105
EAN: 7332543484140
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Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• 4 zonas Hi-light:
- 1 zona dupla: 700/1.700W /
120-180mm
- 1 zona tripla: 800/1.600/2.300W /
120-175-210mm
- 2 zonas: 1.200W / 145mm

Placa Vitrocerâmica Hi-Light

EHF6241FoK

Utilize frigideiras e panelas grandes, como um chef profissional.
Superfície vitrocerâmica fácil de limpar.
Comandos táteis TouchControl com 9 níveis de potência.

Características
• Largura: 60 cm, biselada

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• 4 focos Hi-Light
- 1 foco duplo:
750/2.200 W/120/210 mm
- 2 focos: 1.200/145 mm
- 1 foco: 1.800/120 mm
• Indicador de calor residual
• Desconexão automática
• Bloqueio de segurança para crianças
• Sinal acústico

EGD6576NoK

Placa Mista

PT: 239€
PNC: 949 492 104
EAN: 7332543484133

Indução e gás juntos ao seu alcance.
Graças às 2 zonas de indução e aos 2 queimadores a gás, pode escolher
fontes de energia diferentes.
Comandos táteis TouchControl deslizantes para a indução e comandos
giratórios para o controlo do gás.

Características

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• Largura: 60 cm

• Segurança termoelétrica

• 2 focos de indução
- 1 foco: 2.300/3.300 W/210 mm
- 1 foco: 1.400/2.500 W/140 mm

• Ignição elétrica nos comandos

• 2 queimadores a gás natural
- 1 queimador: 2.700 W/100 mm
- 1 queimador: 1.900 W/70 mm
• Função Power Booster: para acelerar
a cozedura e alcançar uma potência
maior imediatamente

• Grelhas em ferro fundido para
maior durabilidade e resistência à
temperatura
• Injetores para gás butano/propano
incluídos

• Função Stop&Go
• Indicador de calor residual
• Desconexão automática
• Temporizador para se desligar
automaticamente
• Bloqueio de segurança para crianças
• Sinal acústico

PT: 507€
PNC: 949 760 068
EAN: 7332543196265

EGE6182NoK

Placa Mista

Placas
Hi-Light e gás numa só placa.
A superfície de vitrocerâmica desta placa é muito fácil de limpar. Basta
passar um pano e já está.

Características
• Largura: 60 cm

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 470 (P)

• 1 foco Hi-Light: 1800 W/180 mm
• 3 queimadores a gás natural
- 1 queimador: 1900 W/70 mm
- 1 queimador: 2900 W/100 mm
- 1 queimador: 1000 W/54 mm
• Comandos laterais rotativos
• Segurança termoelétrica
• Ignição elétrica nos comandos
• Grelhas em ferro fundido para uma
maior durabilidade e resistência à
temperatura

EGE6172NoK

Placa Mista

• Injetores para gás butano/propano
incluídos

PT: 378€
PNC: 949 740 619
EAN: 7332543196005

Hi-Light e gás numa só placa.
Pode escolher entre 2 focos de vitrocerâmica e 2 queimadores a gás.
Se a chama do seu queimador de gás se apagar acidentalmente,
graças à segurança termoelétrica o fornecimento de gás é fechado
automaticamente. Para sua total tranquilidade.

Características
• 2 focos de Hi-Light
- 1 foco: 1800 W/180 mm
- 1 foco: 1200 W/145 mm
• 2 queimadores a gás natural:
- 1 queimador: 1900 W/70 mm
- 1 queimador: 2700 W/100 mm
• Comandos laterais rotativos
• Segurança termoelétrica
• Ignição elétrica nos comandos
• Grelhas em ferro fundido para
maior durabilidade e resistência à
temperatura
• Injetores para gás butano/propano
incluídos

PT: 369€
PNC: 949 760 070
EAN: 7332543196029
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Dimensões do corte (mm):
550 (A) x 470 (P)

• Largura: 60 cm

NoVo

Placa Cristalgás

KGG7536K

Queimadores Speed Burner, 20% mais eficientes do que queimadores
standard.
O queimador Wok é de maior potência e tamanho, permitindo maior
versatilidade ao cozinhar.
Grades em ferro fundido com um design elegante que proporcionam maior
estabilidade.
O controlo progressivo da chama permite cozinhar com maior precisão.

Características
• Largura: 75 cm

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 480 (P)

• 4 queimadores:
- 1 queimador: 3.900W/128mm
- 2 queimadores: 2.000W/80mm
- 1 queimador: 1.000W/65mm
• Comandos frontais rotativos
• Segurança termoelétrica
• Ignição elétrica nos comandos
• 3 Grelhas em ferro fundido
• Injetores para gás butano/propano
incluídos

KGG6407K

Placa Cristalgás

PT: 369€
PNC: 949630742
EAN: 7332543550364

Para um aspeto inovador, escolha esta placa Cristalgás.
Grelhas em ferro fundido para maior durabilidade e resistência à
temperatura.
Queimadores de três tamanhos para maior flexibilidade e criatividade.

Características
• Largura: 60 cm
Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 490 (P)

• 4 queimadores a gás natural:
- 1 queimador: 2950W/100mm
- 2 queimadores: 1.850W/70 mm
- 1 queimador: 1000W/54 mm
• Comandos laterais rotativos
• Segurança termoelétrica
• Ignição elétrica nos comandos
• Grelhas em ferro fundido individuais
• Injetores para gás butano/propano
incluídos

PT: 295€
PNC: 949 640 736
EAN: 7332543663675

KGS7536X

Placa a Gás

Placas
Esta placa elegante integrar-se-á de forma subtil na cozinha moderna.
Graças ao queimador central, pode criar uma chama muito intensa.
É exatamente o tipo de calor de que necessita para cozinhar com um Wok.
Grelhas em ferro fundido para oferecer maior resistência ao calor e mais
durabilidade.

Características
• Largura: 75 cm

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 480 (P)

• 5 queimadores a gás natural:
- 1 queimador wok: 4000W/128mm
- 2 queimadores: 1900W/70mm
- 1 queimador: 3000W/100mm
- 1 queimador: 1000W/54mm
• Comandos frontais rotativos
• Segurança termoelétrica
• Ignição elétrica nos comandos
• Grelhas em ferro fundido
• Injetores para gás butano/propano
incluídos

KGS6436X

Placa a Gás

PT: 295€
PNC: 949 630 824
EAN: 7332543618255

Esta placa elegante integrar-se-á de forma subtil na cozinha moderna.
Graças ao queimador frontal esquerdo, pode criar uma chama muito
intensa.
É exatamente o tipo de calor de que necessita para cozinhar com um Wok.
Grelhas em ferro fundido para oferecer maior resistência ao calor e mais
durabilidade.

Características
• Largura: 60 cm
• 4 queimadores a gás natural:
- 1 queimador wok: 4000W/128mm
- 2 queimadores: 1900W/70mm
- 1 queimador: 1000W/54mm
• Comandos frontais rotativos
• Segurança termoelétrica
• Ignição elétrica nos comandos
• Grelhas em ferro fundido
• Injetores para gás butano/propano
incluídos

PT: 239€
PNC: 949 640 665
EAN: 7332543609628
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Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 480 (P)

Placa a Gás

KGS6434X

Esta placa elegante integrar-se-á de forma subtil na cozinha moderna.
Graças ao queimador frontal esquerdo, pode criar uma chama muito
intensa.
É exatamente o tipo de calor de que necessita para cozinhar com um Wok.

Características
• Largura: 60 cm

Dimensões do corte (mm):
560 (A) x 480 (P)

• 4 queimadores a gás natural
- 1 queimador wok: 4000W/128mm
- 2 queimadores: 1900W/70mm
- 1 queimador: 1000W/54mm
• Comandos frontais rotativos
• Segurança termoelétrica
• Ignição elétrica nos comandos
• Grelhas esmaltadas
• Injetores para gás butano/propano
incluídos

EHH3920IoX

Placa Dominó

PT: 221€
PNC: 949 640 649
EAN: 7332543609314

2 focos de indução.
Graças à tecnologia de indução, a superfície nunca fica muito quente. Os
derrames não endurecem e basta passar um pano para limpar.

Características
Dimensões do corte (mm):
270 (A) x 490 (P)

• 2 focos de indução:
- 1 foco: 1800 W/180 mm
- 1 foco: 1400 W/140 mm
• Comandos frontais
• 14 níveis de potência
• Função manter quente
• Indicador de calor residual
• Sinal acústico

PT: 507€
PNC: 949 738 683
EAN: 7332543198931

EHF3920BoK

Placa Dominó

Placas
2 focos Hi-Light.
A superfície vitrocerâmica desta placa é muito fácil de limpar. Basta passar
um pano e já está.

Características
• 2 focos Hi-Light
- 1 foco: 1700 W/180 mm
- 1 foco: 1200 W/145 mm

Dimensões do corte (mm):
270 (A) x 490 (P)

• Comandos frontais rotativos
• 6 níveis de potência
• Indicador de calor residual
• Sinal acústico

EGC3322NVK

Placa Dominó

PT: 239€
PNC: 949 738 727
EAN: 7332543476008

2 queimadores a gás.
A ignição automática da placa permite começar sem demoras.

Características
• Largura: 29 cm, facetada
• 2 queimadores a gás natural:
- 1 queimador: 1000 W/54 mm
- 1 queimador: 2900 W/100 mm
• Comandos frontais rotativos
• Segurança termoelétrica
• Grelhas em ferro fundido
• Injetores para gás butano/propano
incluídos

PT: 221€
PNC: 949 738 243
EAN: 7332543475971
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Dimensões do corte (mm):
270 (A) x 490 (P)

Especificações Técnicas

Placas
Indução

EIV955

EIV85446

EIT913

EIV734

EIV63342CW

EIV654

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EIV955

EIV85446

EIT913

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EIV734

EIV63342CW

Tipo

Indução Infinite

Indução Infinite

EIV654

Indução Infinite

Indução Infinite

Indução Infinite

Indução Infinite

Estética

Biselada frente
Preto

Biselada frente

Biselada frente

Biselada frente

Facetada

Biselada frente

Preto

Preto

Preto

Branco

Preto

90

80

90

70

60

60

Largura (mm)

910

780

910

710

590

590

Profundidade (mm)

520

520

410

520

520

520

Altura (mm)

44

44

44

44

44

44

Largura do corte (mm)

880

750

880

680

560

560

Profundidade do corte (mm)

490

490

380

490

490

490

Posterior esquerdo
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/
220mm

2300/3200W/
220mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
220mm

Centro posterior
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

-

-

2300/3200W/
210mm

-

-

-

Posterior direito
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/
210mm

1600/2300/3000/
2500/3600/3600W/
180/240/320mm

2300/3200W/
210mm

2300/3600W/
240mm

-

1800/2800W/
180mm

Frente esquerdo
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/
220mm

2300/3200W/220mm

-

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
220mm

1800/2800/3500/
3700W//180/280mm 1400/2500W/145mm

-

1400/2500W/
145mm

-

1400/2500W/
145mm
Touch Deslizante

Ficha de produto

Marca
Modelo

Cor
Largura (cm)
DIMENSõES

ZoNAS DE AQUECIMENTo

Frente Centro
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)
Frente direito
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1400/2500W/
145mm

-

-

-

1800/2800/3500/
5200W/180/280mm

CArACTEríSTICAS
Touch Deslizante

Touch deslizante

Touch Deslizante

Touch Deslizante

Touch Deslizante

Display

Controlo

-

-

-

-

-

-

Temporizador

*

*

*

*

*

*

Eco Timer

*

*

*

*

*

*

FlexiPonte

FlexiPonte

-

*

*

FlexiPonte

Stop + Go

*

*

*

*

*

*

Cronómetro CountUp

*

*

*

*

*

*

Aquecimento rápido automático

*

*

*

*

*

*

Power Booster

*

*

*

*

*

*

Sinal acústico

*

*

*

*

*

*

Indicador de calor residual

*

*

*

*

*

*

Desconexão automática

*

*

*

*

*

*

Segurança para crianças

*

*

*

*

*

*

H2H - Ligação Placa/Exaustor

*

*

-

*

-

*

Ingnição Elétrica nos comandos

-

-

-

-

-

-

Grelhas

-

-

-

-

-

-

Chama vertical

-

-

-

-

-

-

Gás natural

-

-

-

-

-

-

Gás butano

-

-

-

-

-

-

Segurança termoelétrica

-

-

-

-

-

-

Função Ponte

DADoS TéCNICoS
220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

Frequência, Hz

Voltagem, V

50/60

50-60

50/60

50/60

50/60

50/60

Potência, W

7350

7350

6900

7350

7350

7350

Comprimento do cabo, m/Tipo

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

PNC

949 596 701

949 596 704

949 596 726

949 596 717

949 596 746

949 596 706

EAN

7332543587278

7332543590339

7332543592579

7332543591268

7332543601226

7332543590353

* Sim tem / – Não tem

Placas

Indução e Mista

EIV644

EIV634

EIS62443

EHG6341FOK

LIT6043

Electrolux

Electrolux

Electrolux

LIT60336

EIV644

EIV634

EHH6240ISK

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EIS62443

EHG6341FOK

LIT6043

EHH6240ISK

Indução

Indução Infinite

Indução Infinite

Indução SenseBoil

Indução Mista

Indução

Indução

Biselada frente

Biselada à frente

Biselada frente

Biselada frente

Biselada

Biselada

Facetada

Preto

Preto

Preto

Preto

Preto

Preto

Preto

60

60

60

60

60

60

60

590

590

590

590

590

590

590

520

520

520

520

520

520

520

44

44

44

44

55

44

60

560

560

560

560

560

560

560

490

490

490

490

490

490

490

1400/2500W/
145mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/
210mm

1800/2800W/
180mm

1200W/145mm

1800/2800W/
180mm

1200W/145mm

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3200W/
/180x210mm

1800/2800W/
180mm

2300/3700W/
210mm

700/1700W/
120/180mm

1800/2800W/
180mm

1800W/180mm

2300/3700W/
210mm

2300/3200W/
/180x210mm

2300/3200W/
210mm

1800/2800W/
180mm

2300/3700W/
210mm

2300/3700W/
210mm

2300/2800W/
210mm

-

-

-

-

-

-

-

1800/2800/3500/
5200W/180/280mm

2300/3200W/
/180x210mm

1400/2500W/
145mm

1400/2500W/
145mm

1400/2500W/
145mm

1400/2500W/
145mm

1200/1800W/
145mm

Touch Control

Touch Deslizante

Touch Deslizante

Touch Deslizante

Touch Control

Touch Control

Touch Control

-

-

-

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

-

-

*

*

*

-

-

-

-

Dupla Ponte

*

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

-

-

*

*

*

-

-

-

*

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

*

*

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240

220-240/400V2N

220-240

50/60

50/60

50-60

50-60

50/60

50/60

50/60

7350

7350

7350

7200

6600

7350

6600

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

949 492 359

949 596 713

949 596 718

949 596 859

949 596 023

949 596 738

949 492 087

7332543684113

7332543590421

7332543591275

7332543637683

7332543164899

7332543592692

7332543376612

* Sim tem / – Não tem
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LIT60336

Especificações Técnicas

Placas
Vitrocerâmicas

EHF6547FOK

EHF6232FOK

EHF6343FOK

EHF6241FOK

Ficha de produto

Marca

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Modelo

EHF6547FOK

EHF6232FOK

EHF6343FOK

EHF6241FOK

Tipo

Vitrocerâmica

Vitrocerâmica

Vitrocerâmica

Vitrocerâmica

Biselada

Biselada

Biselada frente

Biselada

Preto

Preto

Preto

Preto

60

60

60

60

Largura (mm)

590

590

590

590

Profundidade (mm)

520

520

520

520

Altura (mm)

38

38

38

38

Largura do corte (mm)

560

560

560

560

Profundidade do corte (mm)

490

490

490

490

Posterior esquerdo
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

Centro posterior
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

-

-

-

-

Posterior direito
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1500/2400W/
170x265mm

-

Triplo:
800/1600/2300W/
120/175/210mm

1800W/180mm

Frente esquerdo
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

800/1600/2300W/
120x175x210mm

1800W/180mm

Duplo:
700/1700W/
120/180mm

750/2200W/120/
210mm

Frente Centro
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

-

-

-

-

Frente direito
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1200W/145mm

1050/1950/2700W/
145/210/270mm

1200W/145mm

1200W/145mm

Touch Control

Touch Control

Touch

Touch Control

Display

-

-

-

-

Temporizador

*

-

*

*

Eco Timer

*

-

-

*

Função Ponte

-

-

-

-

Stop + Go

*

-

*

-

Cronómetro CountUp

*

-

-

-

Aquecimento rápido automático

*

-

-

-

Power Booster

-

*

-

-

Sinal acústico

*

*

*

*

Indicador de calor residual

*

*

*

*

Desconexão automática

*

*

*

*

Segurança para crianças

*

*

*

*

H2H - Ligação Placa/Exaustor

-

-

-

-

Ingnição Elétrica nos comandos

-

-

-

-

Grelhas

-

-

-

-

Chama vertical

-

-

-

-

Gás natural

-

-

-

-

Gás butano

-

-

-

-

Segurança termoelétrica

-

-

-

-

220-240

220-240

220-240

220-240

50/60

50/60

50-60

50/60

Potência, W

7100

5700

6400

6400

Comprimento do cabo, m/Tipo

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5/-

PNC

949 596 005

949 492 225

949492105

949 492 104

EAN

7332543164660

7332543486519

7332543484140

7332543484133

Estética
Cor
Largura (cm)
DIMENSõES

ZoNAS DE AQUECIMENTo

CArACTEríSTICAS
Controlo

DADoS TéCNICoS
Voltagem, V
Frequência, Hz

* Sim tem / – Não tem

Placas

Placas Mistas

EGE6182NOK

EGE6172NOK

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EGD6576NOK

EGE6182NOK

EGE6172NOK

Indução Gás

Vitrocerâmica Gás

Vitrocerâmica Gás

Facetada

Facetada

Facetada

Preto

Preto

Preto

60

60

60

590

580

580

520

510

510

50

40

40

560

550

550

490

470

470

1400/2500W/
140mm

1800W/180mm

1900W/70mm

-

-

-

2700W/100mm

1900W/70mm

1800W/1800mm

2300/3300W/
210mm

2900W/100mm

2700W/100mm

-

-

-

1900W/70mm

1000W/54mm

1200W/145mm

Touch Control e
comandos giratórios

4 comandos

4 comandos

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

-

-

*

*

*

*

-

-

-

-

-

*

*

-

2, ferro fundido

3, ferro fundido

2, ferro fundido

-

-

-

*

*

*

Injetores incluídos

Injetores incluídos

Injetores incluídos

*

*

*

230

230

230

50

50

50

3700

1800W (E) /5800W (G) 3000W (E) /4600W (G)

1,1 / -

1,1 / -

1,1 / -

949 760 068

949 740 619

949 760 070

7332543196265

7332543196005

7332543196029

* Sim tem / – Não tem
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EGD6576NOK

Especificações Técnicas

Placas
Placas a Gás

KGG7536K

KGG6407K

KGS7536X

KGS6436X

KGS6434X

Ficha de produto

Marca

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Modelo

KGG7536K

KGG6407K

KGS7536X

KGS6436X

KGS6434X

Tipo
Estética
Cor
Largura (cm)

Gás

Gás

Gás Natural

Gás Natural

Gás Natural

Cristalgás

Cristalgás

Gás

Gás

Gás

Preto

Preto

75

60

75

60

60

DIMENSõES
Largura (mm)

740

580

744

595

595

Profundidade (mm)

510

510

510

510

510

Altura (mm)

43

40

40

40

40

Largura do corte (mm)

560

550

560

560

560

Profundidade do corte (mm)

480

470

480

480

480

Posterior esquerdo
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2000W/80mm

1850W/70mm

1900W/70mm

1900W/70mm

1900W/70mm

Centro posterior
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

-

-

4000W/128mm

-

-

Posterior direito
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2000W/80mm

1850W/70mm

3000W/100mm

1900W/70mm

1900W/70mm

Frente esquerdo
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2000W/80mm

2950W/100mm

1900W/70mm

4000W/128mm

4000W/128mm

Frente Centro
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

-

-

-

-

-

Frente direito
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1000W/65mm

1000W/54mm

1000W/54mm

1000W/54mm

1000W/54mm

5 Comandos
giratórios

4 Comandos
giratórios

5 Comandos
giratórios

4 Comandos
giratórios

4 Comandos
giratórios

ZoNAS DE AQUECIMENTo

CArACTEríSTICAS
Controlo
Display

-

-

-

-

-

Temporizador

-

-

-

-

-

Eco Timer

-

-

-

-

-

Função Ponte

-

-

-

-

-

Stop + Go

-

-

-

-

-

Cronómetro CountUp

-

-

-

-

-

Aquecimento rápido automático

-

-

-

-

-

Power Booster

-

-

-

-

-

Sinal acústico

-

-

-

-

-

Indicador de calor residual

-

-

-

-

-

Desconexão automática

-

-

-

-

-

Segurança para crianças

-

-

-

-

-

H2H - Ligação Placa/Exaustor

-

-

-

-

-

Ingnição Elétrica nos comandos

*

*

*

*

*
2, esmaltadas

Grelhas

3, ferro fundido

4, ferro fundido

3, ferro fundido

2, ferro fundido

Chama vertical

*

-

-

-

-

Gás natural

*

*

*

*

*

Gás butano

Injetores incluídos

Injetores Incluídos

Injetores Incluídos

Injetores Incluídos

Injetores Incluídos

*

*

*

*

*

Segurança termoelétrica
DADoS TéCNICoS

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequência, Hz

Voltagem, V

50-60

50/60

50-60

50-60

50-60

Potência, W

10900

7650

-

8800

8800

Comprimento do cabo, m/Tipo

1,1 / -

1,1 / -

1,1 / -

1,1 / -

1,1 / -

PNC

949 630 742

949 640 736

949 630 824

949 640 665

949 640 649

EAN

7332543550364

7332543663675

7332543618255

7332543609628

7332543609314

* Sim tem / – Não tem

Placas

Placas Dominós

EHH3920IOX

EHF3920BOK

EGC3322NVK

Ficha de produto

Marca
Modelo

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EHH3920IOX

EHF3920BOK

EGC3322NVK

Indução

Vitrocerâmica

Gás

Moldura Inox

Facetada

Facetada

29

29

29

Largura (mm)

290

290

290

Profundidade (mm)

510

510

520

51

51

41

Largura do corte (mm)

270

270

270

Profundidade do corte (mm)

460

460

460

-

-

-

-

-

Tipo
Estética
Largura (cm)
DIMENSõES

Altura (mm)

ZoNAS DE AQUECIMENTo
Posterior esquerdo
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)
Centro posterior
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)
Posterior direito
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

-

-

-

Frente esquerdo
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1800W/180mm

1700W/180mm

2900W/100mm

Frente Centro
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1400W/140mm

1200W/145mm

1000W/54mm

Frente direito
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

-

-

-

2 Comandos
giratórios

2 Comandos
giratórios

2 Comandos
giratórios

Display

-

-

-

Temporizador

-

-

-

Eco Timer

-

-

-

Função Ponte

-

-

-

Stop + Go

-

-

-

Cronómetro CountUp

-

-

-

Aquecimento rápido automático

-

-

-

Power Booster

-

-

-

Sinal acústico

-

-

-

Indicador de calor residual

-

-

-

Desconexão automática

-

-

-

Segurança para crianças

-

-

-

H2H - Ligação Placa /Exaustor

-

-

-

Ignição Elétrica nos comandos

-

-

-

Grelhas

-

-

-

Chama vertical

-

-

-

Gás Natural

-

-

*

Gás Butano

-

-

*

Segurança Termoelétrica

-

-

*

CArACTEríSTICAS
Controlo

220/240

220/240

220/240

Frequência, Hz

50/60

50/60

50/60

Potência, W

3200

2900

3900

Comprimento do cabo, m/Tipo

1,1 / -

1,1 / -

1,1/ -

PNC

949 738 683

949 738 727

949 738 243

EAN

7332543198931

7332543476008

7332543475971

Voltagem, V

* Sim tem / – Não tem
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DADoS TéCNICoS

INFI-WoK

Infinite-Wok

Consumíveis & Acessórios
O suporte engenhoso permite
utilizar os movimentos naturais
para saltear, enquanto a indução
aquece o wok mais depressa do
que o gás tradicional.
Compatível apenas com placas de
indução.

1 Unidade por caixa - preço unitário

E9KLCS01

Conjunto de duas frigideiras

E9KLFPS2

Frigideiras anti aderentes com
26 cm e 30 cm de diâmetro de
fundo. Ideal para fritar, saltear e
alourar diariamente com pouca ou
nenhuma gordura.

Frigideira alta

PT: 215.72€
PNC: 944 189 328
EAN: 7332543197590

Frigideira cónica com 22 cm de
diâmetro de fundo. Ideal para
fritar, salteiar e alourar rápida
e homogeneamente pequenas
porções.

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 135.39€
PNC: 902 979 499
EAN: 7321422964583

1 Unidade por caixa - preço unitário

E9KLFP01

Frigideira

PT: 129€
PNC: 902979488
EAN: 7321422964514

Frigideira com 28 cm de diâmetro
de fundo. Ideal para fritar, salteiar e
alourar rápida e homogeneamente.

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 139.84€
PNC: 902 979 489
EAN: 7321422964521

E9KLLC01

Caçarola baixa

Placas
Caçarola de 4,5 litros e 30 cm de
diâmetro de fundo.
Aloure, escalfe e ferva para
criar uma diversidade de pratos
irresistíveis.

1 unidade por caixa - preço unitário

E9KLSA01

Tacho médio

PT: 194.04€
PNC: 902979490
EAN: 7321422964538

Tacho com 3 litros de capacidade e
22 cm de diâmetro de fundo.

1 Unidade por caixa - preço unitário

E9KLSP01

Panela

PT: 161.52€
PNC: 902979487
EAN: 7321422964507

Panela com 9 litros de capacidade
e 24 cm de diâmetro de fundo.
Ideal para cozinhar grandes
quantidades.

1 Unidade por caixa - preço unitário

Tacho com 1.7 litros de capacidade
e 16 cm de diâmetro de fundo.

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 129€
PNC: 902 979 679
EAN: 7332543511136
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E9KLSA21

Tacho pequeno

PT: 215.72€
PNC: 902 979 486
EAN: 7321422964491

E9KLSA11

Caçarola

Consumíveis & Acessórios
Nesta caçarola cozinhe com a
garantia de que o calor é uniforme
em todo o fundo do recipiente.

1 Unidade por caixa - preço unitário

E9KLLC0

Caçarola com tampa

PT: 150.68€
PNC: 902 979 681
EAN: 7332543510498

Tacho retangular com tampa que
pode ser usada para cozinhar na
placa e no forno.

1 Unidade por caixa - preço unitário

E9HL33

Grelhador

PT: 324.12€
PNC: 902 979 675
EAN: 7332543522309

Grelhador com pegas, revestimento
antiaderente.

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 215.72€
PNC: 902 979 706
EAN: 7332543541737

E9KL1

Grelhador Teppanyaki

Placas
Grelhador com pegas, fundo liso.
Ideal para cozinhar receitas de
estilo asiático.
Medidas: 57 x 27 x 6 cm.

1 Unidade por caixa - preço unitário

Inclui uma frigideira (24cm) e duas
paneas (16cm, 20cm).

O Bloco de Sal proporciona
uma base para temperar e servir
alimentos de forma natural e
saudável. Feito de sal rosa dos
Himalaias, pode ser aquecido no
forno ou na placa e arrefecido
no frigorífico ou no congelador.
Enriquece todos os pratos com
sabor e tempero naturais.

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 150.68€
PNC: 902 979 821
EAN: 7332543584079

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 107.32€
PNC: 902 979 823
EAN: 7332543595419
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E2SLT

Conjunto de 2 panelas e 1 frigideira

E3SS

Bloco de sal

PT: 269.92€
PNC: 902 979 674
EAN: 7332543522149

M3HCC200

Detergente

Consumíveis & Acessórios
Este detergente de elevada
qualidade para limpeza de placas
de vitrocerâmica confere à sua
placa um brilho verdadeiramente
perfeito. Deixa uma película
protetora que facilita a limpeza
futura. As suas propriedades
permitem que limpe a placa sem
riscar a superfície.

E6HUB102

raspador para vitrocerâmicas

E6HUE102

Para remover com segurança
e sem riscos os derrames ou
resíduos queimados da sua placa
vitrocerâmica, indução ou hi-light e
mantê-la como nova.

Lâminas para raspador

Remove resíduos de alimentos e
gordura

Para utilizar no raspador para placa
de cerâmica.

Ideal para dar brilho à sua placa
vitrocerâmica, de indução e de
incandescência rápida
Volume: 300ml

12 unidades por caixa – preço unitário

PT: 8.56€
PNC: 902 979 959
EAN: 7332543657230

12 unidades por caixa – preço unitário

PT: 7.48€
PNC: 902 979 538
EAN: 7321423231172

12 unidades por caixa – preço unitário

PT: 7.48€
PNC: 902 979 540
EAN: 7321423231196

PBoX-8r9I

ProBox

Placas
Para placas de Indução de 90cm e
de Vitro. Hi-Light de 80cm.

1 unidade por caixa - preço unitário

PBoX-7Ir8I

ProBox

PT: 113.82€
PNC: 944 189 315
EAN: 7332543069187

Para placas Maxisight de 60cm, HiLight de 68cm e Indução de 68cm
e 80cm.

1 Unidade por caixa - preço unitário

PBoX-6Ir

ProBox

PT: 104.07€
PNC: 944 189 314
EAN: 7332543069163

Para placas Indução e Hi-Light de
60cm (exceto com painel TFT).

1 Unidade por caixa - preço unitário

1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 108.40€
PNC: 902 979 522
EAN: 7332543349296
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PBoX-8-9MF

ProBox

PT: 74.80€
PNC: 944 189 313
EAN: 7332543069156

Chaminés
Novidades
A união perfeita

Função Brisa
Ative a função quando terminar de
cozinhar e a chaminé funcionará a baixa
velocidade durante alguns minutos para
refrescar o ambiente da sua cozinha,
com mínimo ruído. Enquanto isso, pode
desfrutar de uma refeição tranquila livre
de ruído e odores.

SilenceTech
As chaminés SilenceTech eliminam os
vapores da cozinha, permitindo-lhe que
continue a cozinhar tranquilamente,
mesmo na potência máxima. Na
velocidade 2, o nível de ruído não
supera os 46 dB(A), o equivalente ao
nível de ruído de uma máquina de lavar
loiça. Na velocidade 3, o nível de ruído
emitido é de 54 dB(A).
Controlos táteis sobre vidro. O elegante
painel de controlo em vidro integra-se
perfeitamente no design da chaminé.
O controlo tátil eletrónico torna o uso da
chaminé mais intuitivo.

Chaminé
Pássaros a
cantar

40
Nível de ruído (dB)

Aspirador

50

60

70

Grito

80

90

Corta-relva

100

Chaminés

Chaminés que se adaptam
às suas necessidades
o sistema Hob2Hood adapta-se à
sua forma de cozinhar mantendo
o ambiente da cozinha livre de
vapores e de odores, sem que tenha
sequer de tocar na chaminé.
Quando começa a cozinhar a chaminé
é ativada automaticamente e a
velocidade de extração ajustada de
acordo com o nível de potência que
está a usar na placa. O ambiente da
cozinha mantém-se fresco, sem esforço.
Assim, pode manter o foco no que é
importante: os seus cozinhados.

Iluminação única
Transportámos o design elegante e distinto
que caracteriza a Electrolux também para
as nossas chaminés, e acrescentámos um
toque de iluminação especial.
Todas as nossas chaminés estão
equipadas com luzes LED para que o
ambiente da sua cozinha seja ainda mais
agradável, iluminando cada momento do
processo culinário. Afinal, a cozinha é o
coração da casa.

Controlo deslizante
Selecione a potência de extração da sua
chaminé, bem como o nível de iluminação
através do intuitivo controlo deslizante.

Benefícios de luzes LED vs. lâmpadas normais.
Menor consumo energético
- Redução do consumo de energia em até 70%.

Durabilidade
- Tempo de vida útil expectável de 50.000 horas/ 10 anos.
- Redução do custo de manutenção.
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Sustentabilidade
- Não utilizamos mercúrio, sódio, chumbo ou outros metais pesados.
- Redução da poluição do ar e geração de calor.

Chaminé de parede

Chaminés
Vale a pena saber
Descubra como as
inovações da nossa
gama de chaminés e
exaustores o podem
ajudar na cozinha

- Confere um toque
de elegância à sua
cozinha
- Elevado
desempenho
- Alinha na perfeição
com qualquer
design de cozinha,
graças às suas
dimensões e
acabamentos
Chaminé de ilha
- Ideal para cozinhas
com ilha
- Perfeita para si que
tem uma vida social
que gira à volta da
cozinha
- A sua tecnologia e
design sofisticado
conferem estilo e
funcionalidade à
sua cozinha
Exaustores
telescópicos
- A solução ideal
para aproveitar
espaço
- Elevada tecnologia
de extração
- Fácil de usar
enquanto está a
cozinhar

Chaminés
Ar renovado, de 8 a 12 vezes por hora
Cálculo do índice de extração
O caudal do ar é a capacidade da chaminé para
extrair o ar da cozinha.
Mede-se em m3/h (metros cúbicos por hora) e indica
a quantidade de metros cúbicos de ar que a
chaminé consegue extrair numa hora na potência
máxima. Um número superior significa um ritmo de
extração superior, mas não necessariamente uma
chaminé de melhor qualidade. Uma chaminé deve
ser capaz de renovar o ar da cozinha pelo menos 8
vezes numa hora, sendo que o ideal são 12 vezes.
Volume da cozinha (comprimento x largura x altura)
ex. 4m x 3m x 2.5m = 30m3
12 Renovações do ar por hora
ex. 12 x 30m3 = 360m3

Extração

Recirculação

A forma mais eficaz para
eliminar o vapor e os odores
é fazendo a extração do ar
da divisão através da
conduta para o exterior. Em
alternativa, pode optar pela
recirculação do ar.
O ar poluído é aspirado
através do filtro de gorduras
e purificado pelo filtro de
carvão ativo, sendo
posteriormente reintroduzido
na cozinha.

Instalação correta
Para garantir o bom desempenho e a capacidade real de extração de uma chaminé ou exaustor, é
fundamental respeitar o diâmetro de saída da conduta de saída para o exterior, uma vez que as
especificações técnicas do aparelho são declaradas com base nesses parâmetros. Se se reduz o diâmetro
de saída, consequentemente reduz-se o caudal de saída e aumenta o ruído.
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Possibilidade de recirculação
Todas as chaminés e exaustores Electrolux têm a possibilidade de recirculação. Sempre que a cozinha não
permitir a saída para o exterior, poderá optar por filtros de cartão ativo, para neutralizar fumos e odores.
Com este sistema, o exaustor absorve os fumos e vapores que se formam enquanto cozinha, filtra-os e
devolve o ar limpo ao ambiente da cozinha.

KFIA19r

Chaminé de Ilha

Chaminés
Esta chaminé da gama Preto Mate confere à sua cozinha um design
único, graças à estética premium e aos materiais de primeira qualidade.
Hob2Hood: liga automaticamente a chaminé assim que começa a
cozinhar.
Refresca o ar da sua cozinha rapidamente como numa cozinha
profissional.
Um motor potente que oferece uma ventilação eficaz.
Com o novo controlo tátil, poderá usar a campanha de uma forma mais
cómoda, facilitando também a limpeza.

Características
• Chaminé de Ilha Preto Mate

• Apenas recirculação: filtro incluído

• Largura: 90 cm
• Função Hob2Hood
• Controlo Eletrónico
• 4 luzes LED
• 3 níveis de velocidade + 1 intensivo
• 1 filtro em inox lavável
• Filtro de carvão de longa duração
incluído: MCFB55
• Comando incluído: MECH06
• Potência de extração (em
recirculação), m3/h:
- Intensivo: 700
- Máximo: 550
- Mínimo: 300
• Nível de ruído dB(A):
- Intensivo: 69
- Máximo: 64
- Mínimo: 50
• Classificação energética: A

PT: 903€
PNC: 942 051 226
EAN: 7332543670161
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Dimensões do aparelho (mm):
850/510 (A) x 900 (L) x 350 (P)

Chaminé de Ilha

LFI769X

Hob2Hood: liga automaticamente a chaminé assim que começa a
cozinhar.
Com um nível mínimo de ruído, a função Brisa, é ideal para refrescar o
ambiente da cozinha depois de cozinhar.
Esta chaminé confere à sua cozinha um design exclusivo, graças à estética
premium e aos materiais de primeira qualidade.
Um motor potente que oferece uma ventilação eficaz.
Com o novo controlo tátil, poderá usar a campanha de uma forma mais
cómoda, facilitando também a limpeza.

Características
• Chaminé de Ilha Inox
• Largura: 90 cm

Dimensões do aparelho (mm):
1150/730 (A) x 900 (L) x 610 (P)

• Função Hob2Hood
• Função Brisa
• Controlo tátil

• Nível de ruído dB(A):
- Intensivo: 72
- Máximo: 68
- Mínimo: 53
• Classificação energética: A

• 4 luzes LED
• 3 níveis de velocidade + 1 intensivo
• 3 filtros de alumínio laváveis
• Filtro de carvão incluído: ECFB01
• Extensão de chaminé incluída
• Válvula antirretorno

LFI514X

Chaminé de ilha circular

• Potência de extração, m3/h:
- Intensiva: 720
- Máxima: 615
- Mínima: 320

PT: 752€
PNC: 942 051 268
EAN: 7332543675821

Chaminé de ilha cilíndrica para uma cozinha cheia de estilo, livre de
odores.
Filtro de alumínio extraível para facilitar a sua limpeza na máquina de lavar
loiça.
Esta chaminé com iluminação LED oferece uma luz fantástica sobre a
placa, com baixo consumo.
A classe energética A permite-lhe poupar no dia-a-dia.

Características
• Chaminé de Ilha Circular Inox
Dimensões do aparelho (mm):
1200/912 (A) x 400 (L) x 400 (P)

• Largura: 40 cm
• Controlo mecânico
• 2 luzes LED
• 3 níveis de velocidade
• 1 filtro de alumínio lavável
• Filtro de carvão incluído: ECFB04
• Válvula antirretorno
• Potência de extração, m3/h:
- Máxima: 620
- Mínima: 360
• Nível de ruído dB(A):
- Máximo: 66
- Mínimo: 55
• Classificação energética: A

PT: 511€
PNC: 942 051 005
EAN: 7332543611621

LFV619K

Chaminé de parede

Chaminés
Hob2Hood: liga automaticamente a chaminé assim que começa a
cozinhar.
Com um nível mínimo de ruído, a função Brisa, é ideal para refrescar o
ambiente da cozinha depois de cozinhar.
Esta chaminé confere à sua cozinha um design exclusivo, graças à estética
premium e aos materiais de primeira qualidade.
Um motor potente que oferece uma ventilação eficaz.
Com o novo controlo tátil, poderá usar a campanha de uma forma mais
cómoda, facilitando também a limpeza.

Características
• Chaminé de Parede Preta
• Largura: 90 cm
Dimensões do aparelho (mm):
1260/915 (A) x 898 (L) x 390 (P)

• Função Hob2Hood
• Função Brisa
• Controlo tátil

• Nível de ruído dB(A):
- Intensivo: 68
- Máximo: 63
- Mínimo: 50
• Classificação energética: A

• Aspiração perimetral
• 2 luzes LED
• 3 níveis de velocidade + 1 intensivo
• 2 filtros de alumínio laváveis
• Filtro de carvão incluído: ECFB02
• Extensão de chaminé incluída
• Válvula antirretorno

LFV619W

Chaminé de parede

• Potência de extração, m3/h:
- Intensiva: 700
- Máxima: 575
- Mínima: 305

PT: 558€
PNC: 942 051 236
EAN: 7332543670246

Hob2Hood: liga automaticamente a chaminé assim que começa a
cozinhar.
Com um nível mínimo de ruído, a função Brisa, é ideal para refrescar o
ambiente da cozinha depois de cozinhar.
Esta chaminé confere à sua cozinha um design exclusivo, graças à estética
premium e aos materiais de primeira qualidade.
Um motor potente que oferece uma ventilação eficaz.
Com o novo controlo tátil, poderá usar a campanha de uma forma mais
cómoda, facilitando também a limpeza.

Características
• Chaminé de Parede Branca
• Largura: 90 cm
• Função Hob2Hood
• Função Brisa
• Controlo tátil

• Classificação energética: A

• Aspiração perimetral
• 2 luzes LED
• 3 níveis de velocidade + 1 intensivo
• 2 filtros de alumínio laváveis
• Filtro de carvão incluído: ECFB02
• Extensão de chaminé incluída
• Válvula antirretorno
• Potência de extração, m3/h:
- Intensiva: 700
- Máxima: 575
- Mínima: 305

PT: 558€
PNC: 942 051 243
EAN: 7332543671212
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Dimensões do aparelho (mm):
1260/915 (A) x 898 (L) x 390 (P)

• Nível de ruído dB(A):
- Intensivo: 68
- Máximo: 63
- Mínimo: 50

Chaminé de parede

LFV319K

o seu design minimalista combina com o estilo da sua cozinha.
Esta chaminé com iluminação LED oferece uma luz fantástica sobre a
placa, com baixo consumo.
Filtro de gordura de alumínio extraível para facilitar a limpeza na máquina
de lavar loiça.

Características
• Chaminé de Parede Preta
• Largura: 90 cm
• Controlo mecânico
Dimensões do aparelho (mm):
1260/480 (A) x 898 (L) x 480 (P)

• Aspiração perimetral
• 2 luzes LED
• 3 níveis de velocidade
• 1 filtro de alumínio lavável
• 2 filtros de carvão incluído: MCFB51
• Extensão de chaminé incluída
• Válvula antirretorno
• Potência de extração, m3/h:
- Máxima: 600
- Mínima: 290
• Nível de ruído dB(A):
- Máximo: 66
- Mínimo: 49

PT: 465€
PNC: 942 051 246
EAN: 7332543671243

LFT769X

Chaminé de parede

• Classificação energética: C

Hob2Hood: liga automaticamente a chaminé assim que começa a
cozinhar.
Com um nível mínimo de ruído, a função Brisa, é ideal para refrescar o
ambiente da cozinha depois de cozinhar.
Esta chaminé confere à sua cozinha um design exclusivo, graças à estética
premium e aos materiais de primeira qualidade.
Um motor potente que oferece uma ventilação eficaz.
Com o novo controlo tátil, poderá usar a campanha de uma forma mais
cómoda, facilitando também a limpeza.

Características
• Chaminé de parede Inox
Dimensões do aparelho (mm):
1180/678 (A) x 898 (L) x 450 (P)

• Largura: 90 cm
• Função Hob2Hood
• Função Brisa
• Controlo tátil

• Nível de ruído dB(A):
- Intensivo: 72
- Máximo: 68
- Mínimo: 53
• Classificação energética: A

• 2 luzes LED
• 3 níveis de velocidade + 1 intensivo
• 3 filtros de alumínio laváveis
• Filtro de carvão incluído: ECFB01
• Extensão de chaminé incluída
• Válvula antirretorno
• Potência de extração, m3/h:
- Intensiva: 720
- Máxima: 615
- Mínima: 320

PT: 376€
PNC: 942 022 426
EAN: 7332543673971

LFT766X

Chaminé de parede

Chaminés
Hob2Hood: liga automaticamente a chaminé assim que começa a
cozinhar.
Com um nível mínimo de ruído, a função Brisa, é ideal para refrescar o
ambiente da cozinha depois de cozinhar.
Esta chaminé confere à sua cozinha um design exclusivo, graças à estética
premium e aos materiais de primeira qualidade.
Um motor potente que oferece uma ventilação eficaz.
Com o novo controlo tátil, poderá usar a campanha de uma forma mais
cómoda, facilitando também a limpeza.

Características
• Chaminé de parede Inox

Dimensões do aparelho (mm):
1180/678 (A) x 600 (L) x 454 (P)

• Largura: 60 cm
• Função Hob2Hood
• Controlo tátil
• 2 luzes LED

• Nível de ruído dB(A):
- Intensivo: 72
- Máximo: 68
- Mínimo: 53
• Classificação energética: A

• 3 níveis de velocidade + 1 intensivo
• 2 filtros de alumínio laváveis
• Filtro de carvão incluído: ECFB01
• Extensão de chaminé incluída
• Válvula antirretorno

LFT419X

Chaminé de parede

• Potência de extração, m3/h:
- Intensiva: 720
- Máxima: 615
- Mínima: 320

PT: 338€
PNC: 942 022 428
EAN: 7332543673995

o seu design minimalista combina com o estilo da sua cozinha.
Esta chaminé com iluminação LED oferece uma luz fantástica sobre a
placa, com baixo consumo.
Filtros de gordura de alumínio extraíveis para facilitarem a limpeza na
máquina de lavar loiça.

Características
• Chaminé de parede Inox
• Largura: 90 cm
• Controlo mecânico
• 2 luzes LED
• 3 níveis de velocidade
• 3 filtros de alumínio laváveis
• Filtro de carvão incluído: ECFB01
• Extensão de chaminé incluída
• Potência de extração, m3/h:
- Máxima: 600
- Mínima: 295
• Nível de ruído dB(A):
- Máximo: 68
- Mínimo: 51
• Classificação energética: C

PT: 329€
PNC: 942 022 023
EAN: 7332543614622

104 / 105

Dimensões do aparelho (mm):
1180/678 (A) x 898 (L) x 450 (P)

Chaminé de parede

LFT416X

o seu design minimalista combina com o estilo da sua cozinha.
Esta chaminé com iluminação LED oferece uma luz fantástica sobre a
placa, com baixo consumo.
Filtros de gordura de alumínio extraíveis para facilitarem a limpeza na
máquina de lavar loiça.

Características
• Chaminé de parede Inox
• Largura: 60 cm

Dimensões do aparelho (mm):
1180/678 (A) x 598 (L) x 450 (P)

• Controlo mecânico
• 2 luzes LED
• 3 níveis de velocidade
• 2 filtros de alumínio laváveis
• Filtro de carvão incluído: ECFB01
• Extensão de chaminé incluída
• Válvula antirretorno
• Potência de extração, m3/h:
- Máxima: 600
- Mínima: 295
• Nível de ruído dB(A):
- Máximo: 68
- Mínimo: 51

LFP229X

Exaustor telescópico

• Classificação energética: C

PT: 281€
PNC: 942 022 024
EAN: 7332543614639

Exaustor de 90cm, que pode ser instalado num nicho de 60cm.
Aproveita o espaço limitado da sua cozinha totalmente integrada.
Filtros de gordura de alumínio extraíveis para facilitarem a sua limpeza na
máquina de lavar loiça.

Características
• Largura: 90 cm
Dimensões do aparelho (mm):
395/395 (A) x 898 (L) x 280 (P)

• Controlo mecânico
• 3 níveis de potência
• 2 lâmpadas LED
• 4 filtros de alumínio laváveis
• Válvula antirretorno
• Possibilidade de recirculação
• Potência de extração, m3/h:
- Máxima: 368
- Mínima: 224
• Nível de ruído, dB(A):
- Máximo: 58
- Mínimo: 51
• Filtro de carvão opcional TYPE60
• Classificação energética C

PT: 280€
PNC: 942 150 735
EAN: 7332543603695

LFP536X

Exaustor telescópico

Chaminés
Integração que poupa espaço.
Aproveita o espaço limitado da sua cozinha.
Discreto, este exaustor fica oculto debaixo do móvel. É a melhor solução
caso não pretenda perder capacidade de armazenamento na cozinha.

Características
• Largura: 60 cm
• Controlo mecânico

Dimensões do aparelho (mm):
339 (A) x 560 (L) x 298 (P)

• 3 níveis de potência
• 2 lâmpadas LED
• 4 filtros de alumínio laváveis
• Válvula antirretorno
• Possibilidade de recirculação
• Potência de extração, m3/h:
- Máxima: 600
- Mínima: 250
• Nível de ruído, dB(A):
- Máximo: 68
- Mínimo: 49
PT: 281€
PNC:942 022 116
EAN:7332543668106

• Filtro de carvão opcional TYPE60

EFP60460oX

Exaustor telescópico

• Classificação energética C

Integração que poupa espaço.
Aproveita o espaço limitado da sua cozinha.
Discreto, este exaustor fica oculto debaixo do móvel. É a melhor solução
caso não pretenda perder capacidade de armazenamento na cozinha.
Um motor potente que oferece uma ventilação de alta potência.

Características
• Largura: 60 cm
• Controlo mecânico
• 3 Níveis de potência

• Filtro de carvão opcional de maior
vida útil: SUPCHARC-E
• Classificação energética A

• 2 Lâmpadas LED
• 2 Filtros metálicos laváveis
• Válvula antirretorno
• Possibilidade de recirculação ou
evacuação
• Potência de extração, m3/h:
- Máxima: 603
- Mínima: 224
• Nível de ruído, dB(A):
- Máximo: 66
- Mínimo: 48
• Filtro de carvão TYPE60 opcional

PT: 263€
PNC: 942 150 468
EAN: 7332543471942
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Dimensões do aparelho (mm):
395 (A) x 598 (L) x 300 (P)

Exaustor telescópico

LFP316S

Exaustor de caixa baixa, integração que poupa espaço.
Aproveita o espaço limitado da sua cozinha.
Discreto, este exaustor fica oculto debaixo do móvel. É a melhor solução
caso não pretenda perder capacidade de armazenamento na cozinha.
Um motor potente que oferece uma ventilação eficaz.

Características
• Largura: 60 cm
• Controlo mecânico

Dimensões do aparelho (mm):
179/179 (A) x 598 (L) x 284 (P)

• 3 Níveis de potência
• 2 lâmpadas de LED
• 2 filtros de alumínio laváveis
• Válvula antirretorno
• Possibilidade de recirculação
• Potência de extração, m3/h:
- Máxima: 360
- Mínima: 155
• Nível de ruído, dB(A):
- Máximo: 68
- Mínimo: 48
• 2 filtros de carvão ECFB03 opcionais
• Classificação energética C

EFP129X

Exaustor de integrar

• Cor: silver

PT: 178€
PNC: 942 022 056
EAN: 7332543614745

Aproveita o espaço da sua cozinha.
Fica encastrado no armário, mas pode ser puxado para fora quando
necessário.
Aproveita o espaço limitado da sua cozinha totalmente integrada.
Filtros de gordura de alumínio extraíveis para facilitarem a sua limpeza na
máquina de lavar loiça.

Características
• Exaustor de integrar
• Largura: 90 cm
• Controlo mecânico rotativo
Dimensões do aparelho (mm):
305 (A) x 898 (L) x 299 (P)

• 3 níveis de potência
• 2 luzes LED
• 3 filtros de alumínio laváveis
• Possibilidade de recirculação
• Potência de extração, m3/h:
- Máxima: 360
- Mínima: 135
• Nível de ruído, dB(A):
- Máximo: 71
- Mínimo: 49
• 2 filtros de carvão opcionais ECFB03
• Classificação energética C
PT: 288€
PNC: 942 022 265
EAN: 7332543668908

EFP126X

Exaustor telescópico

Chaminés
Aproveita o espaço da sua cozinha.
Fica encastrado no armário, mas pode ser puxado para fora quando
necessário.
Aproveita o espaço limitado da sua cozinha totalmente integrada.
Filtros de gordura de alumínio extraíveis para facilitarem a sua limpeza na
máquina de lavar loiça.

Características
• Exaustor de integrar
• Largura: 60 cm

Dimensões do aparelho (mm):
305 (A) x 598 (L) x 299 (P)

• Controlo mecânico rotativo
• 3 níveis de potência
• 2 luzes LED
• 2 filtros de alumínio laváveis
• Possibilidade de recirculação
• Potência de extração, m3/h:
- Máxima: 360
- Mínima: 135
• Nível de ruído, dB(A):
- Máximo: 71
- Mínimo: 49
• 2 filtros de carvão opcionais ECFB03

LFG716X

Exaustor de integrar

• Classificação energética C

PT: 261€
PNC: 942 022 266
EAN: 7332543668915

Aproveita o espaço limitado da sua cozinha totalmente integrada.
Um motor potente que oferece uma ventilação eficaz.
Filtros de gordura de alumínio extraíveis para facilitarem a sua limpeza na
máquina de lavar loiça.

Características
• Exaustor de integrar
• Largura: 54 cm
• Controlo eletrónico
• Comando à distância incluído
• 2 luzes LED
• 3 níveis de velocidade + 1 intensivo
• 1 filtro de alumínio lavável
• 1 filtro de carvão (acessório): ECFB01
• Válvula antirretorno
• Potência de extração, m3/h:
- Intensiva: 700
- Máxima: 580
- Mínima: 300
• Nível de ruído dB(A):
- Intensivo: 70
- Máximo: 67
- Mínimo: 54
• Classificação energética: A

PT: 376€
PNC: 942 051 017
EAN: 7332543659920
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Dimensões do aparelho (mm):
331 (A) x 540 (L) x 300 (P)

Especificações Técnicas

Chaminés
Ilha

KFIA19R

LFI769X

LFI514X

Electrolux

Electrolux

Electrolux

KFIA19R

LFI769X

LFI514X

57,6

59

47

Classe de eficiência energética

A

A

A

Eficiência dinâmica dos fluidos

29,4

29,2

29,2

Ficha de produto em conformidade com a
Regulamentação da Comissão Europeia (UE)
65/2014

Marca
Modelo
Consumo anual de energia (KWh/ano)

Classe de eficiência dinâmica dos fluídos
Eficiência de iluminação (lux/W)
Classe de eficiência de iluminação
Eficiência de filtragem de gorduras (%)
Classe de eficiência de filtragem de
gordura
Potência nível min/máx (m3/h)
Potência nível intensivo (m3/h)

A

A

A

29,7

45,8

48,4

A

A

A

75,1

65,1

75,1

C

D

C

330/555

320/615

360/620

700

720

-

Nível de ruído nível max/mín (dB (A))

50/64

53/68

55/66

Nível de ruído nível intensivo (dB (A))

69

72

-

-

0,49

0,01

0,49

-

-

Consumo de energia no modo
“desligado” (W)
Consumo de energia no modo
“stand by” (W)
DIMENSõES
Altura min. (mm)

510

730

912

Altura max. (mm)

850

1150

1200

Largura (mm)

900

900

400

Profundidade (mm)

350

610

400

Diâmetro de saída (mm)

150

150

150

Distância Min. placa elétrica, cm

50

50

50

Distância Min. placa gás, cm

65

65

65
Lampedusa

CArACTEríSTICAS
Secret

Beta glass

Tipo

Família

Ilha

Ilha

Ilha

Cor

Preto Mate

Inox

Inox

Controlo

Mecânico

Eletrónico

Tátil

Motor

1

1

1

Aspiração Perimetral

-

-

-

H2H - Ligação Placa/Exaustor

*

*

-

Função Brisa

-

*

-

Velocidades

3 + Intensiva

3 + Intensiva

3

4 LED

4 LED

2 LED

10

10

5

Nº de filtros

1

3

1

Tipo de filtro

Inox - design

Alumínio

Alumínio

Saída para o exterior

-

*

*

Recirculação

*

*

*

Válvula antirretorno

-

*

*

1, Incl.

1, Incl. (MCFB33)

1, Incl. (ECFB04)

Opcional, (MCFB55)

Opcional, (MCFB47)

ND

ND

ND

ND

MECH06

ND

ND

220-240

220-240

220-240

50

50

50

0

1,33

1,4

Iluminação
Potência iluminação, W

Filtro de carvão ativo
Filtro de carvão long life
Extensão de chaminé opcional
Comando à distância
DADoS TéCNICoS
Voltagem, V
Frequência, Hz
Cabo
Ficha

-

Schuko

Schuko

Pressão Máx, Pa

590

545

553

Absorção do motor, W

260

250

200

PNC

942 051 226

942 051 268

942 051 005

EAN

7332543670161

7332543675821

7332543611621

* Sim tem / – Não tem

Chaminés

LFV619K

LFV619W

LFV319K

LFT769X

LFT766X

LFT419X

LFT416X

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

LFV619K

LFV619W

LFV319K

LFT769X

LFT766X

LFT419X

LFT416X

53,5

53,5

94,7

55,4

55,4

96,4

96,4

A

A

C

A

A

C

C

29,5

29,5

17,5

29,2

29,2

15,3

15,3

A

A

D

A

A

D

D

43,8

43,8

43,8

48,8

48,8

46

46

A

A

A

A

A

A

A

45,1

45,1

65,1

65,1

65,1

75,1

75,1

F

F

D

D

D

C

C

305/575

305/575

290/600

320/615

320/615

295/600

295/600

700

700

-

720

720

-

-

50/63

50/63

49/66

53/68

53/68

51/68

51/68

68

68

-

72

72

-

-

0,49

0,49

0,01

0,49

0,49

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

915

915

915

678

678

678

678

1260

1260

1260

1180

1180

1180

1180

898

898

898

898

600

898

598

390

390

152

450

454

450

450

150

150

150

150

150

150

150

50

50

50

50

50

50

50

65

65

65

65

65

65

65

Face Glass

Face Glass

Face Beta

Beta Glass

Beta Glass

Beta

Beta

Parede

Parede

Parede

Parede

Parede

Parede

Parede

Preto

Branco

Preto

Inox

Inox

Inox

Inox

Tátil

Tátil

Mecânico

Tátil

Tátil

Mecânico

Mecânico

1

1

1

1

1

1

1

*

*

*

-

-

-

-

*

*

-

*

*

-

-

*

*

-

*

-

-

-

3 + Intensiva

3 + Intensiva

3

3 + Intensiva

3 + Intensiva

3

3

2 LED

2 LED

2 LED

2 LED

2 LED

2 LED

2 LED

5

5

5

5

5

5

5

2

2

1

3

2

3

2

Alumínio

Alumínio

Alumínio

Alumínio

Alumínio

Alumínio

Alumínio

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

*

2, Incl. (MCFB51)

1, Incl. (MCFB51)

2, Incl. (MCFB51)

1, Incl. (MCFB33)

1, Incl. (MCFB33)

1, Incl. (ECFB01)

1, Incl. (ECFB01)

Opcional, (MCFB53)

Opcional, (MCFB53)

ND

Opcional, (MCFB47)

Opcional, (MCFB47)

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50

50

50

50

50

50

50

1

1

1,2

1,35

1,35

1,32

1,5

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Euro Moulded

600

600

460

545

545

435

435

260

260

210

250

250

210

210

942 051 236

942 051 243

942 051 246

942 022 426

942 022 428

942 022 023

942 022 024

7332543670246

7332543671212

7332543671243

7332543673971

7332543673995

7332543614622

7332543614639

* Sim tem / – Não tem
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Parede

Especificações Técnicas

Exaustores
Telescópicos

LFP229X

LFP536X

EFP60460OX

LFP316S

Electrolux
LFP229X

Electrolux

Electrolux

Electrolux

LFP536X

EFP60460OX

LFP316S

57,5

86,5

39,7

54,3

Classe de eficiência energética

C

C

A

C

Eficiência dinâmica dos fluidos

12,7

18,1

33,5

13,4

Ficha de produto em conformidade com a
Regulamentação da Comissão Europeia (UE)
65/2014

Marca
Modelo
Consumo anual de energia (KWh/ano)

Classe de eficiência dinâmica dos fluídos

E

C

A

D

Eficiência de iluminação (lux/W)

3

44

9

12

Classe de eficiência de iluminação

E

A

E

E

Eficiência de filtragem de gorduras (%)

76

65,1

66

65,1

Classe de eficiência de filtragem de
gordura
Potência nível min/máx (m 3/h)
Potência nível intensivo (m3/h)
Nível de ruído nível max/mín (dB (A))
Nível de ruído nível intensivo (dB (A))

C

D

D

D

256/368

250/600

256/647

155/370

-

-

-

-

52/58

49/68

46/67

48/68

-

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

-

-

-

-

Altura min. (mm)

395

339

0

179

Altura max. (mm)

395

339

395

179

Largura (mm)

898

560

598

598

Consumo de energia no modo
“desligado” (W)
Consumo de energia no modo
“stand by” (W)
DIMENSõES

Profundidade (mm)

280

298

300

284

Diâmetro de saída (mm)

150

150

150

120

Distância Min. placa elétrica, cm

43

50

43

42

Distância Min. placa gás, cm

65

50

65

65

CArACTEríSTICAS
Família
Tipo
Cor
Controlo

Line-up

Sklok 3.0

Line-up

Versa

Telescópico

Telescópico

Telescópico

Telescópico

Inox

Inox

Inox

Inox

Mecânico

Mecânico

Mecânico

Mecânico

Motor

1

1

1

1

Aspiração Perimetral

-

-

-

-

H2H - Ligação Placa/Exaustor

-

-

-

-

Função Brisa

-

-

-

-

Velocidades
Iluminação

3

3

3

3

2 LED

2 LED

2 LED

2 LED
8

Potência iluminação, W

6

5

6

Nº de filtros

4

2

2

2

Tipo de filtro

Alumínio

Alumínio

Alumínio

Alumínio

Saída para o exterior

*

*

*

*

Recirculação

*

*

*

*

Válvula antirretorno
Filtro de carvão ativo

*

-

*

*

1, Op. (MCFE18)

2, Op. (EECFB02)

1, Incl. (MCFE18)

2, Op. (ECFB03)

Filtro de carvão long life

ND

ND

ND

ND

Extensão de chaminé opcional

ND

ND

ND

ND

Comando à distância

ND

ND

ND

ND
220-240

DADoS TéCNICoS
220-240

220-240

220-240

Frequência, Hz

Voltagem, V

50

50

50

50

Cabo

1,5

1,6

1,5

1,3

Ficha

Schuko

Schuko

Schuko

Euro Moulded

Pressão Máx, Pa

283

485

595

350

Absorção do motor, W

120

250

200

125

PNC

942 150 735

942 022 116

942 150 468

942 022 056

EAN

7332543603695

7332543668106

7332543471942

7332543614745

* Sim tem / – Não tem

Chaminés

Integrar

EFP129X

EFP126X

LFG716X

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EFP129X

EFP126X

LFG716X

51,4

51,4

54,7

Classe de eficiência energética

C

C

A

Eficiência dinâmica dos fluidos

14,8

14,8

29,2

Ficha de produto em conformidade com a
Regulamentação da Comissão Europeia (UE)
65/2014

Marca
Modelo
Consumo anual de energia (KWh/ano)

Classe de eficiência dinâmica dos fluídos
Eficiência de iluminação (lux/W)
Classe de eficiência de iluminação
Eficiência de filtragem de gorduras (%)
Classe de eficiência de filtragem de
gordura
Potência nível min/máx (m 3/h)
Potência nível intensivo (m3/h)
Nível de ruído nível max/mín (dB (A))
Nível de ruído nível intensivo (dB (A))
Consumo de energia no modo
“desligado” (W)
Consumo de energia no modo
“stand by” (W)

D

D

A

44,4

44,4

44,2

A

A

A

65,1

65,1

65,1

D

D

D

135/360

135/ 360

300/580

-

-

700

49/71

49/71

54/67

-

-

70

0,01

0,01

-

-

-

0,49

DIMENSõES
Altura min. (mm)

305

305

0

Altura max. (mm)

305

305

0

Largura (mm)

898

598

540

Profundidade (mm)

299

299

300

Diâmetro de saída (mm)

120

120

150

Distância Min. placa elétrica, cm

50

40

50

Distância Min. placa gás, cm

50

50

57

Compass

Compass

Bold

Integrar

Integrar

Integrar

CArACTEríSTICAS
Família
Tipo
Cor
Controlo

Inox

Inox

Inox

Mecânico

Mecânico

Eletrónico

Motor

1

1

1

Aspiração Perimetral

-

-

*
*

H2H - Ligação Placa/Exaustor

-

-

Função Brisa

-

-

-

Velocidades

3

3

3 + Intensiva

2 LED

2 LED

2 LED

Potência iluminação, W

Iluminação

5

5

5

Nº de filtros

3

2

1

Tipo de filtro

Alumínio

Alumínio

Alumínio

Saída para o exterior

*

*

*

Recirculação

*

*

*

Válvula antirretorno
Filtro de carvão ativo

-

*

*

2, Op. (ECFB03)

2, Op. (ECFB03)

1, Op. (ECFB01)

Filtro de carvão long life

ND

ND

ND

Extensão de chaminé opcional

ND

ND

ND

Comando à distância

ND

ND

ND

220-240

220-240

220-240

50/60

50

50

Cabo

1,1

1,1

0,85

Ficha

Voltagem, V
Frequência, Hz

Schuko

Schuko

Schuko

Pressão Máx, Pa

345

345

530

Absorção do motor, W

125

125

250

PNC

942 022 265

942 022 266

942 051 017

EAN

7332543668908

7332543668915

7332543659920

* Sim tem / – Não tem
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DADoS TéCNICoS

Consumíveis & Acessórios

EFF62

Filtro carvão

Chaminés
Filtro de carvão que absorve
gordura e odores.

6 Unidades por caixa - preço unitário

TyPE15

Filtro carvão

PT: 48,78€
PNC: 942 492 258
EAN: 8015138900322

Filtro de carvão que absorve
gordura e odores.

12 Unidades por caixa - preço unitário

TyPE60

Filtro carvão

PT: 18,43€
PNC: 942 122 164
EAN: 8009279571954

Filtro de carvão que absorve
gordura e odores.

10 Unidades por caixa - preço unitário

Filtro de carvão que absorve
gordura e odores.

12 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 36,69€
PNC: 942 122 624
EAN: 7332543160112
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TyPE57

Filtro carvão

PT: 34,69€
PNC: 902 979 621
EAN: 7332543464197

EWL1AX

Lâmpada de Aquecimento fixação no teto.

Fornos
Pratos quentes durante mais tempo?
Agora já é possível com a lâmpada para aquecimento de pratos da
Electrolux.
As receitas ficam mais saborosas e com textura ideal por mais tempo.
Basta baixar ou subir a lâmpada para ajustar a temperatura.

Características
• Potência da lâmpada: 250 w
• Temperatura: 65ºC
• Comprimento mínimo do fio: 980 mm
• Comprimento máximo do fio: 1.980 mm
• Distância mínima até à bancada:
350 mm
• Distância recomendada: 400 mm
• Distância mínima desde o teto: 980 mm
• Altura mínima do teto: 2.280 mm
• Altura máxima do teto: 3.280 mm
• Inox anti dedadas

PT: 332€
PNC: 947 727 261
EAN: 7332543417476

14 / 15

Dimensões (mm)
250 (A) x 260 (D)

Frio

Frio
Máxima frescura
Sabor delicioso

Frigoríficos e Combinados
Frigoríficos Americanos NoFrost ..... 125
Combinados TwinTechTM (c/ Congelador NoFrost)..................... 126
Combinados LowFrost ........................ 130
Frigoríficos 2 portas ................................ 131

Frigoríficos 1 porta
e Arcas verticais
Frigoríficos 1 porta ...................................132
Arcas verticais NoFrost ........................ 133
Arca vertical Table Top ........................ 133

Frio encastre
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Combinados LowFrost ......................... 134
Frigoríficos 1 porta .................................. 136
Arcas verticais NoFrost ........................ 138

Frio
Máxima frescura
Sabor delicioso
Descubra a nossa gama de frio e
escolha o modelo que melhor se
adapta às suas necessidades.

Frio
Dois circuitos de refrigeração
são melhores do que um.
Graças à tecnologia TwinTech®
inspirada em soluções de frio
profissional, 2 sistemas de refrigeração
independentes evitem que os alimentos
percam humidade e ressequem no
frigorífico, prevenindo a formação de
gelo no congelador.

Os morangos duram
mais 3 dias

O que garante:
- Um nível de humidade ideal no
compartimento do frigorífico para
evitar que os alimentos desidratem
- No Frost no congelador: para que
não tenha de o descongelar

O aipo dura
mais 3 dias

Graças aos sistemas independentes TwinTech®, não há transmissão de
odores entre o frigorífico e o congelador.

As acelgas duram
mais 5 dias

Os kiwis duram
mais 3 dias
Fonte: Laboratórios Electrolux

Liberdade total de
armazenamento
Com o sistema FreshFrostFreeTM
com Multiflow, todos os níveis do
frigorífico têm a mesma temperatura.
O ar frio é dividido e espalhado
uniformemente por todo o interior
do frigorífico através de todas as
saídas da coluna.
A tecnologia Multiflow combinada
com a tecnologia TwinTech®,

Sistema
TwinTech®

Sistema
estándar

resulta num rápido arrefecimento
dos alimentos e numa rápida
recuperação da temperatura após
cada abertura de porta, sem que
seja produzida condensação.
Os nossos frigoríficos com Multiflow
são a escolha acertada prolongar a
frescura dos alimentos.
Os combinados FreshFrostFreeTM
Electrolux são os Nº 1 em frescura.

Temperatura

Temperatura não

ótima em

homogénea.

toda a

O ar quente

cavidade

sobe para a
parte superior do
compartimento.

FreshPlusTM com
sistema MultiFlow

Retém vitaminas
A vitamina C dos morangos
armazenados num combinado
FreshPlusTM mantém-se intacta
após 10 dias*.

Os morangos
só perdem 8%
do seu peso
com Electrolux

Sistema standard

vitamina C
após 10 dias
Até 23%
com outras
marcas

* Comparação com combinados No Frost total. Teste realizado pelo Instituto alemão SGS INSTITUT
FRESENIUS comprova que os alimentos se mantêm frescos durante mais tempo nos nossos combinados.

Nº 1 em frescura*
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Alimentos frescos
durante mais tempo
Frutas e legumes
armazenados nos nossos
combinados com
tecnologia TwinTech®,
permanecem frescos
durante mais tempo.

Espaço para
todos os ingredientes
Apresentamos o sistema exclusivo
CustomFlex™ que permite a
organização flexível da arrumação
da porta do frigorífico, oferecendo
múltiplas combinações possíveis de
armazenamento com espaço
ajustável a todos os ingredientes.
Desfrute da possibilidade de
distribuir o espaço disponível na
porta do seu frigorífico para que se
adapte às suas necessidades e

possa encontrar todos os
ingredientes de forma rápida e fácil.

O sistema de armazenamento
CustomFlex™ é a melhor solução
para conservar os seus ingredientes
preferidos como lhe convém. Cada
módulo é fácil e totalmente extraível
para mudar de posição, pelo que
pode ser levado à mesa!

O sistema de armazenamento
exclusivo CustomFlex™ concebido
para otimizar o espaço na porta
do frigorífico é a solução de
armazenamento que melhor lhe
permite organizar o seu frigorífico
como lhe convém garantindo que
há espaço para cada ingrediente.

Frio

Dica #1

Dica #2

Dica #3

Cebolas
Envolva as cebolas em papel
de cozinhar e coloque-as
numa das estantes da porta
do frigorífico, para que se
mantenham frescas e secas.

Queijos amanteigados
Mantenha os queijos bem
selados no seu invólucro
e guarde-os num dos
compartimentos da porta
para conservar a sua
textura.

Feijão-verde
Vagens frescas, como
o feijão-verde devem
ser conservadas a
temperaturas de 5° C
a 7° C. Será adequado
colocá-los num dos
compartimentos da
porta.

Figos frescos
Para manter frutos delicados
em perfeito estado, cubra-os
com filme e coloque-os num
dos compartimentos da porta.
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Dica #4

Frio
Vale a pena saber
Mantenha a frescura, o sabor e
a textura dos alimentos como se
tivessem vindo diretamente do
mercado local.
Conheça os principais benefícios
da nossa gama e desfrute do melhor
sabor dos alimentos e cozinhe com
ingredientes frescos.

Tecnologia TwinTech®
Dois circuitos de refrigeração são melhores do que apenas um. Os
modelos FreshPlus utilizam a tecnologia TwinTech®, baseada na
nossa larga experiência profissional. Dois sistemas de refrigeração
independentes, um para o frigorífico e outro para o congelador,
evitam que os alimentos sequem no frigorífico e previnem a
acumulação de gelo no congelador. O resultado? Alimentos frescos
durante mais tempo.

CustomFlex™
Os recipientes e prateleiras da porta do frigorífico são amovíveis,
pelo que podem ir diretamente para a mesa.

Iluminação interior LED
Melhor visibilidade dos alimentos, com baixo consumo de energia.

Display LCD tátil na porta
Controlo de precisão independente do frigorífico e do congelador
– de forma intuitiva e sem necessidade de abrir a porta.

Frio

Consome menos energia e economiza na fatura da luz
Mantenha os alimentos frescos com o menor consumo
de energia possível.

Função Shopping
Foi às compras? Selecione o Modo Shopping, para
manter a temperatura adequada ao colocar mais
alimentos no frigorífico.

Gaveta NaturaFresh 0° C
A gaveta NaturaFresh™ preserva a frescura natural, o
sabor e a textura de carne e peixe frescos até 3 vezes
mais, mantendo-os próximo dos 0° C.

Gaveta Freshzone
Gaveta de baixa temperatura, 15% mais fria. Perfeita
para armazenar peixe fresco e carne nas melhores
condições.

Gaveta CrispFresh
A sua grande capacidade e o seu controlo de
humidade permitem conservar a frescura dos alimentos
e de todos os seus ingredientes.

Ventilação FreeStore®
Liberdade para guardar os alimentos e ingredientes
frescos em qualquer prateleira. O ventilador FreeStore®
assegura uma temperatura homogénea em todo o
compartimento frigorífico.
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Filtro TasteGuard®
Filtro de carvão que neutraliza aromas indesejados e
elimina maus odores.

EAL6140WOU

Frigorífico Americano

Frio
Dispensador de gelo e água fresca com um simples premir de botão.
Fabrica 1,2 kg de cubos de gelo por hora e conta com um filtro de água
com capacidade de 6 meses ou 2000 litros.
Máxima precisão e perfeita conservação dos alimentos.
O seu controlo eletrónico com 6 comandos Touch garante um controlo
preciso das condições de frio.
Com a classe A+ protege o meio ambiente e poupa cerca de 25% em
comparação com a classe A.

Características
• Dispensador com 5 funções: água
filtrada, gelo rápido, cubos de gelo,
luz e bloqueio de dispensador
• Xpress: arrefecimento rápido de latas
• Iluminação LED eficiente e de
longa duração em ambos os
compartimentos

• Funções especiais: refrigeração
intensiva, congelação rápida,
indicador luminoso de temperatura
elevada e indicador sonoro de porta
aberta
• Classificação energética A+

• Capacidade total líquida: 549 l
• Tecnologia NoFrost no congelador
• Portas Look inox anti dedadas
• Puxadores verticais em inox
• Design Flat
• Frigorífico: 4 prateleiras de vidro e 2
gavetas de grande capacidade
• Aviso substituição filtro
• Congelador NoFrost com 2 gavetas e
3 prateleiras
• Gavetas deslizantes 100% amovíveis

PT: 1.439€
PNC: 925 993 040
EAN: 7332543173754
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Dimensões do aparelho (mm):
1770 (A) x 912 (L) x 738 (P)

Combinado CustomFlex™ TwinTech™

EN3790MFX

CustomFlex™: a forma mais flexível de organizar o frigorífico.
TwinTech™ com Multiflow: alimentos frescos durante mais tempo e
consevação de nível superior graças ao controlo de temperatura e
humidade.
Tecnologia TwinTech™: 2 sistemas de refrigeração independentes e a
garantia de temperatura uniforme em todo o compartimento, mantendo o
nível de humidade ideal.
Com a classe A++ cuida do ambiente e poupa 25% em relação à classe A+.

Características

Dimensões do aparelho (mm):
2005 (A) x 595 (L) x 647 (P)

• Gaveta de baixa temperatura
FreshZone™ com guias telescópicas

• 1 gaveta de legumes

• Filtro de odores TasteGuard®: elimina
os maus cheiros

• Classificação energética A++

• 3 gavetas no congelador

• Capacidade total líquida: 334 l
• Display LCD na porta
• Portas em inox anti dedadas
• Puxadores XL
• Design arqueado
• Luz interior LED
• Função congelação rápida e alarme
• 4 prateleiras de vidro e 1 suporte para
garrafas
• CustomFlex™: sistema de organização
da porta do frigorífico
• Gaveta de grande capacidade
CrispFresh™ com guias telescópicas
100% extraíveis

PT: 855€
PNC: 925 070 903
EAN: 7332543536146

EN3854POX

Combinado TwinTech™

Frio
Máxima poupança com a classificação energética A+++.
Tecnologia TwinTech™: 2 sistemas de refrigeração independentes e a
garantia de temperatura uniforme em todo o compartimento, mantendo o
nível de humidade ideal.

Características
• Gaveta de baixa temperatura
FreshZone™ com guias telescópicas
• Capacidade total líquida: 349 l
• Display LCD na porta
• Portas em inox anti dedadas

Dimensões do aparelho (mm):
2005 (A) x 595 (L) x 647 (P)

• Puxadores XL
• Design arqueado
• Luz interior LED
• Função congelação rápida e alarme
• 4 prateleiras de vidro e 1 suporte para
garrafas
• Gaveta de grande capacidade
CrispFresh™ com guias telescópicas
100% extraíveis
• 3 gavetas no congelador

EN3790MOX

Combinado TwinTech™

• Classificação energética A+++

PT: 808€
PNC: 925 054 695
EAN: 7332543406067

TwinTechTM com Multiflow: alimentos frescos durante mais tempo.
Tecnologia TwinTech™: 2 sistemas de refrigeração independentes e a
garantia de temperatura uniforme em todo o compartimento, mantendo o
nível de humidade ideal.
Com a classe A++ cuida do ambiente e poupa 25% em relação à classe A+.

Características
• Gaveta de baixa temperatura
FreshZone™ com guias telescópicas
• Filtro de odores TasteGuard®: elimina
os maus cheiros

• Classificação energética A++

• Capacidade total líquida: 334 l
• Display LCD na porta
• Portas em inox anti dedadas
• Puxadores XL
• Design arqueado
• Luz interior LED
• Função congelação rápida e alarme
• 4 prateleiras de vidro e 1 suporte para
garrafas
• Gaveta de grande capacidade
CrispFresh™ com guias telescópicas
100% extraíveis

PT: 808€
PNC: 925 070 900
EAN: 7332543536115
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Dimensões do aparelho (mm):
2005 (A) x 595 (L) x 647 (P)

• 3 gavetas no congelador

Combinado TwinTech™

EN3790MOW

TwinTechTM com Multiflow: alimentos frescos durante mais tempo.
Tecnologia TwinTech™: 2 sistemas de refrigeração independentes e a
garantia de temperatura uniforme em todo o compartimento, mantendo o
nível de humidade ideal.
Com a classe A++ cuida do ambiente e poupa 25% em relação à classe A+.

Características
• Gaveta de baixa temperatura
FreshZone™ com guias telescópicas
• Filtro de odores TasteGuard®: elimina
os maus cheiros
• Capacidade total líquida: 334 l
• Display LCD na porta

Dimensões do aparelho (mm):
2005 (A) x 595 (L) x 647 (P)

• Puxadores XL
• Design arqueado
• Luz interior LED
• Função congelação rápida e alarme
• 4 prateleiras de vidro e 1 suporte para
garrafas
• Gaveta de grande capacidade
CrispFresh™ com guias telescópicas
100% extraíveis
• 3 gavetas no congelador

EN3854NOX

Combinado TwinTech™

• Classificação energética A++

PT: 760€
PNC: 925 070 904
EAN: 7332543536153

TwinTech™ com FreeStore: permite guardar o que quiser onde quiser,
graças à uniformidade da temperatura e humidade.
Tecnologia TwinTech™: 2 sistemas de refrigeração independentes.
Temperatura uniforme em toda a cavidade mantendo o nível de humidade
ótimo.

Características
• Gaveta de baixa temperatura
FreshZone™ com guias telescópicas
• Capacidade total líquida: 312 l
• Display LED na porta
Dimensões do aparelho (mm):
2005 (A) x 595 (L) x 647 (P)

• Porta reversível em Inox anti dedadas
• Puxadores XL em Inox
• Design arqueado
• Luz interior LED
• Funções: ECO, Congelação Rápida,
Alarme
• 3 prateleiras de vidro e 1 suporte para
garrafas
• Gaveta de grande capacidade
CrispFresh™ com guias telescópicas
100% extraíveis
• Classificação energética A++

PT: 713€
PNC: 925 054 696
EAN: 7332543406784

EN3453MOX

Combinado TwinTech™

Frio
Máxima poupança com a classificação energética A++.
TwinTech™ com FreeStore: mantém a temperatura e a humidade estáveis e
ideais para cada alimento em todo o compartimento.
Com a classe A++ cuida do ambiente e poupa 25% em relação à classe A+.

Características
• Capacidade total líquida: 318 l
• Controlo interno com LED
• Portas reversíveis em inox
anti dedadas
• Puxadores XXL
• Design arqueado

Dimensões do aparelho (mm):
1845 (A) x 595 (L) x 647 (P)

• Luz interior LED
• Funções: congelação rápida e alarme
de temperatura elevada
• 3 prateleiras de vidro e 1 suporte para
garrafas
• Classificação energética A++

EN3453MOW

Combinado TwinTech™

PT: 666€
PNC: 925 054 253
EAN: 7332543312139

Máxima poupança com a classificação energética A++.
TwinTech™ com FreeStore: mantém a temperatura e a humidade estáveis e
ideais para cada alimento em todo o compartimento.
Com a classe A++ cuida do ambiente e poupa 25% em relação à classe A+.

Características
• Capacidade total líquida: 318 l
• Controlo interno com LED
• Portas reversíveis
• Puxadores XXL
• Design arqueado
• Luz interior LED
• Funções: congelação rápida e alarme
de temperatura elevada
• 3 prateleiras de vidro e 1 suporte para
garrafas
• Classificação energética A++

PT: 618€
PNC: 925 054 252
EAN: 7332543312122
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Dimensões do aparelho (mm):
1845 (A) x 595 (L) x 647 (P)

Combinado LowFrost

EN3613MOX

A tecnologia LowFrost permite uma maior dissipação do frio no
congelador, o que faz com que tenha de o descongelar menos vezes.
Graças ao sistema de ventilação inteligente deste combinado que distribui
o ar uniformemente, pode armazenar os seus alimentos em qualquer parte
do compartimento do frigorífico com a garantia de se mantém frescos.

Características
• Capacidade total líquida: 329 l
• Tecnologia LowFrost, com ventilação
• Portas reversíveis em inox
anti dedadas
• Puxadores XL
• Iluminação interior LED
• 2 prateleiras amovíveis de vidro e
1 suporte de garrafas
• 2 gavetas de legumes
• 3 gavetas e 2 prateleiras de vidro no
congelador

Dimensões do aparelho (mm):
1845 (A) x 595 (L) x 630 (P)

Combinado LowFrost

EN3613MOW

• Classificação energética A++

PT: 570€
PNC: 925 053 546
EAN: 7332543312887

A tecnologia LowFrost permite uma maior dissipação do frio no
congelador, o que faz com que tenha de o descongelar menos vezes.

Características
• Capacidade total líquida: 329 l
• Tecnologia LowFrost, com ventilação
• Portas reversíveis
• Puxadores XL
• Iluminação interior LED
• 2 prateleiras amovíveis de vidro e
1 suporte de garrafas
• 2 gavetas de legumes
• 3 gavetas e 2 prateleiras de vidro no
congelador

Dimensões do aparelho (mm):
1845 (A) x 595 (L) x 630 (P)

Combinado LowFrost

EN3201JOW

• Classificação energética A++

PT: 503€
PNC: 925 053 545
EAN: 7332543312870

A tecnologia LowFrost permite uma maior dissipação do frio no
congelador, o que faz com que tenha de o descongelar menos vezes.

Características
• Capacidade total líquida: 329 l
• Tecnologia LowFrost
• Portas reversíveis
• Puxadores XL
• Iluminação interior LED
• 2 prateleiras amovíveis de vidro e
1 suporte de garrafas
• 2 gavetas de legumes

Dimensões do aparelho (mm):
1745 (A) x 595 (L) x 647 (P)

• 3 gavetas e 2 prateleiras de vidro no
congelador
• Classificação energética A+

PT: 476€
PNC: 925 053 296
EAN: 7332543342587

EJF4850JOX

Frigorífico 2 Portas NoFrost

Frio
NoFrost: para não ter de descongelar.
Com a classe A+ protege o meio ambiente e poupa cerca de 25% em
comparação com a classe A.
SpacePlus™, mais capacidade, mais comodidade e mais flexibilidade,
graças aos 70 cm de largura.

Características
• Capacidade total líquida: 432 l
• Portas reversíveis em inox
anti dedadas
• Puxadores verticais
• Design arqueado
• 4 prateleiras amovíveis de vidro

Dimensões do aparelho (mm):
1830 (A) x 700 (L) x 720 (P)

• 2 gavetas de legumes com controlo de
humidade
• 1 prateleira no congelador
• Iluminação interior no frigorífico e
congelador
• Classificação energética A+

EJ2803AOW2

Frigorífico 2 Portas

PT: 781€
PNC: 925 992 194
EAN: 7332543536566

Com o sistema de ventilação ganha liberdade para guardar o que
quiser onde quiser, graças à homogeneidade da temperatura.

Características
• Refrigeração ventilada
• Capacidade total líquida: 265 l
• Puxadores verticais
• 3 prateleiras de vidro amovíveis
• Gaveta de legumes de grande
capacidade
• Iluminação no interior do frigorífico
• Classificação energética A+

PT: 447€
PNC: 920 241 128
EAN: 7332543333561
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Dimensões do aparelho (mm):
1590 (A) x 545 (L) x 604 (P)

Frigorífico 1 Porta

ERF4162AOX

Com o sistema MultiFlow já pode desfrutar de um frigorífico com
temperatura uniforme e nível de humidade homogéneo em todo o
compartimento.
Com a classe A++ cuida do ambiente e poupa 25% em relação à classe A+.
Display LCD na porta, com acesso a todas as funções do frigorífico.

Características

Dimensões do aparelho (mm):
1859 (A) x 595 (L) x 668 (P)

• Função férias

• Design arqueado

• Alarme de porta aberta

• 3 prateleiras de vidro

• Filtro de odores TasteGuard®: elimina
os maus cheiros

• 1 suporte para garrafas

• A carne e o peixe mantêm-se frescos
até 2 vezes mais tempo, na gaveta
FreshZone™

• Possibilidade de conjunto Side by
Side com o congelador vertical
EUF2744AOX

• Gaveta CrispFresh™ com controlo
de humidade: conserva os legumes
frescos e crocantes, durante mais
tempo

• Classificação energética A++

• Iluminação LED no interior: excelente
visibilidade
• Capacidade total líquida: 379 l
• Porta em inox anti dedadas

ERF4162AOW

Frigorífico 1 Porta

• Puxador XL

PT: 808€
PNC: 925 052 296
EAN: 7332543695911

Com o sistema MultiFlow já pode desfrutar de um frigorífico com
temperatura uniforme e nível de humidade homogéneo em todo o
compartimento.
Com a classe A++ cuida do ambiente e poupa 25% em relação à classe A+.
Display LCD na porta, com acesso a todas as funções do frigorífico.

Características

Dimensões do aparelho (mm):
1859 (A) x 595 (L) x 668 (P)

• Funções: eco, férias, shopping, demo,
segurança para crianças e QuickChill

• 1 suporte para garrafas

• Filtro de odores TasteGuard®: elimina
os maus cheiros

• Possibilidade de conjunto Side by
Side com o congelador vertical
EUF2744AOW

• A carne e o peixe mantêm-se frescos
até 2 vezes mais tempo, nas gavetas
FreshZone™

• Classificação energética A++

• Gaveta CrispFresh™ com controlo
de humidade: conserva os legumes
frescos e crocantes, durante mais
tempo
• Iluminação LED no interior: excelente
visibilidade
• Capacidade total líquida: 381 l
• Puxador XL
• Design arqueado
• 4 prateleiras de vidro

PT: 713€
PNC: 925 052 274
EAN: 7332543426591

EUF2744AOX

Arca Vertical

Frio
Tecnologia NoFrost: para não ter de descongelar.
Display LCD na porta com acesso a todas as funções.

Características
• Funções: Eco, DrinksChill, Super
Freezing

• 5 gavetas + 1 meia gaveta + 1 porta
rebatível

• Super Freezing: congelação rápida

• Classificação energética A+

• Iluminação LED no interior: excelente
visibilidade

• Possibilidade de conjunto Side by Side
com o Frigorífico ERF4162AOX

• 3 gavetas SpacePlus®: visibilidade
perfeita do interior
• Capacidade total líquida: 229 l
• Porta em inox anti dedadas

PT: 855€
PNC: 925 052 898
EAN: 7332543702992

Dimensões do aparelho (mm):
1859 (A) x 595 (L) x 668 (P)

• Puxador XL

EUF2744AOW

Tecnologia NoFrost: para não ter de descongelar.

Arca Vertical

• Design arqueado

Display LCD na porta com acesso a todas as funções.

Características
• Funções: Eco, DrinksChill, Super
Freezing, Demo e Child Lock

• Design arqueado

• DrinksChill: bebidas frescas em muito
pouco tempo

• Classificação energética A+

• Super Freezing: congelação rápida
• Iluminação LED no interior: excelente
visibilidade

• 6 gavetas e 1 porta rebatível
• Possibilidade de conjunto Side by Side
com o Frigorífico ERF4162AOX

• 3 gavetas SpacePlus®: visibilidade
perfeita do interior
• Capacidade total líquida: 229 l
Dimensões do aparelho (mm):
1859 (A) x 595 (L) x 668 (P)

• Porta em inox anti dedadas

EUT1040AOW

Tecnologia NoFrost: para não ter de descongelar.

Arca Vertical - Table Top

• Puxador XL

PT: 732€
PNC: 925 052 756
EAN: 7332543178575

Com a classe A+ protege o meio ambiente e poupa cerca de 25% em
comparação com a classe A.

Características
• Capacidade total líquida: 136 l
• Porta reversível
• Alarme sonoro e luminoso de
temperatura elevada
• Super Freezing: congelação rápida
• Iluminação interior
Dimensões do aparelho (mm):
850 (A) x 595 (L) x 635 (P)

• Puxador vertical
• Classificação energética A+

PT: 334€
PNC: 933 014 649
EAN: 7332543255764
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• 4 gavetas

Combinado TwinTech™

ENN2854COW

FreeStore: alimentos frescos durante mais tempo.
Mantém a temperatura e a humidade uniformes, ideais para cada alimento
em todo os compartimentos.
Tecnología TwinTech™: 2 sistemas de refrigeração independentes.
Com a classe A++ cuida do ambiente e poupa 25% em relação à classe A+.

Características
• Capacidade total líquida: 277 l
• Display LCD
• Iluminação interior LED
Dimensões do aparelho (mm):
1772 (A) x 540 (L) x 549 (P)

• Portas reversíveis
• Funções: Super Freezing, férias,
Alarme de temperatura elevada e
porta aberta
• NoFrost no congelador
• Filtro TasteGuard®
• 2 prateleiras de vidro + 1 flexi
• 2 prateleiras de vidro no congelador
• Instalação por calhas deslizantes
• Classificação energética A++

PT: 872€
PNC: 925 501 004
EAN: 7332543249480

ENN2812BOW

Combinado LowFrost

Frio
Tecnologia LowFrost com ventilação FreeStore.
Mantém a temperatura e a humidade estáveis e ideais para cada alimento
em todo o compartimento.
Descongele em tempo recorde com a tecnologia LowFrost deste
combinado de encastre!
Com a classe A++ protege o meio ambiente e poupa cerca de 25% em
comparação com a classe A.

Características
• Capacidade total líquida: 277 l
• Portas reversíveis
• Iluminação interior
• 5 prateleiras de vidro + 2 divididas

Dimensões do aparelho (mm):
1772 (A) x 540 (L) x 549 (P)

• 2 gavetas de legumes com controlo de
humidade
• 3 gavetas no congelador
• Instalação por calhas deslizantes
• Classificação energética A++

ENN2853COW

Combinado TwinTech™

PT: 847€
PNC: 925 503 012
EAN: 7332543275700

FreeStore: alimentos frescos durante mais tempo.
Mantém a temperatura e a humidade uniformes, ideais para cada alimento
em todos os compartimentos.
Tecnologia TwinTech™: 2 sistemas de refrigeração independentes.

Características
• Capacidade total líquida: 192l +61 l
• Display LCD
• Iluminação interior LED
• Porta reversível
• Funções: Super Freezing, férias,
Alarme de temperatura elevada e
porta aberta
• NoFrost no congelador
• 3 prateleiras de vidro + 1 flexi
• 3 gavetas no congelador
• Instalação por calhas deslizantes
• Classificação energética A+
PT: 800€
PNC: 925 501 003
EAN: 7332543249473
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Dimensões do aparelho (mm):
1772 (A) x 540 (L) x 549 (P)

Combinado LowFrost

ENN2800BOW

LowFrost, mais tempo sem ter de descongelar.
Classe A+ cuida do meio ambiente e poupa 25% de energia quando
comparado com um modelo classe A.

Características
• Capacidade total líquida: 277 l
• Sistema LowFrost no congelador
• Portas reversíveis
• Iluminação interior

Dimensões do aparelho (mm):
1772 (A) x 540 (L) x 547 (P)

• 4 prateleiras de vidro
• 2 gavetas de legumes
• 3 gavetas no congelador
• Instalação por calhas deslizantes
• Classificação energética A+

ERN3214AOW

Frigorífico 1 Porta

PT: 612€
PNC: 925 503 017
EAN: 7332543275755

Tecnologia FreeStore: mantém a temperatura e a humidade estáveis e
ideais para cada alimento em todo o compartimento.
Com a classe A++ cuida do ambiente e poupa 25% em relação à classe A+.

Características
• Capacidade total líquida: 319 l
• Display LCD
• Controlo eletrónico Touch
• Funções: congelação rápida, eco,
férias, shopping e alarme sonoro e
luminoso de porta aberta
• Filtro de odores TasteGuard®: elimina
os maus cheiros
Dimensões do aparelho (mm):
1772 (A) x 540 (L) x 544 (P)

• 4 prateleiras de vidro + 1 flexi
• Gaveta de baixa temperatura
FreshZone™ com calhas deslizantes
• 1 gaveta multifunções com calhas
deslizantes
• Iluminação interior LED
• Abertura para a direita reversível
• Instalação por calhas deslizantes
• Classificação energética A++

PT: 706€
PNC: 923 581 001
EAN: 7332543243303

ERN2001BOW

Frigorífico 1 Porta

Frio
Máxima otimização de espaço e flexibilidade de armazenamento
interno, graças às prateleiras de vidro de largura e profundidade
completas: como são mais largas, permitem mais espaço de
armazenamento.
As duas gavetas de legumes de meia largura permitem armazenar a fruta
e os legumes frescos em separado.

Características
• Capacidade total líquida: 187 l
• Porta reversível
• Controlo mecânico interno
• Iluminação interior LED

Dimensões do aparelho (mm):
1218 (A) x 540 (L) x 549 (P)

• 3 prateleiras de vidro
• 2 meias gavetas de legumes
independentes
• Instalação por calhas deslizantes
• Classificação energética A+

ERN1200FOW

Frigorífico 1 Porta - Debaixo de bancada

PT: 546€
PNC: 923 033 111
EAN: 7332543463251

Com congelador de 17 l.

Características
• Capacidade total líquida: 114 l
• Porta reversível
• 2 prateleiras
• 1 gaveta legumes
• Instalação por calhas deslizantes
• Classificação energética A+

PT: 377€
PNC: 933 030 008
EAN: 7332543175536
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Dimensões do aparelho (mm):
815 (A) x 560 (L) x 550 (P)

Arca Vertical NoFrost

EUN2244AOW

Tecnologia NoFrost: para não ter de descongelar.
Com a classe A+ protege o meio ambiente e poupa cerca de 25% em
comparação com a classe A.

Características
• Capacidade total líquida: 208 l
• Display LCD
• Controlo eletrónico
• Porta reversível

Dimensões do aparelho (mm):
1772 (A) x 540 (L) x 549 (P)

• Iluminação interior LED
• Funções: Super Freezing, alarme
sonoro e lumimoso de temperatura
elevada e de porta aberta
• 5 gavetas + 2 portas rebatíveis
• Instalação por calhas deslizantes
• Classificação energética A+

EUN1100FOW

Arca Vertical - Debaixo de bancada

PT: 790€
PNC: 922 782 002
EAN: 7332543249381

Ideal para espaços pequenos ou casa de férias.

Características
• Capacidade total líquida: 98 l
• Controlo eletrónico
• Congelação rápida
• Alarme sonoro e luminoso de
temperatura elevada

Dimensões do aparelho (mm):
815 (A) x 560 (L) x 550 (P)

• 4 gavetas
• Instalação por calhas deslizantes
• Classificação energética A+

PT: 406€
PNC: 933 031 008
EAN: 7332543175543

Especificações Técnicas

Frigorífico
Americano

Combinados

EAL6140WOU
Ficha de produto de acordo com a norma
(EU) Nº 1060/2010

Marca
Modelo
Categoria
Classe de eficiência energética
Etiqueta Ecológica EU

EN3790MFX

EN3854POX

EN3790MOX

Ficha de produto de acordo com a norma
(EU) Nº 1060/2010

Electrolux
EAL6140WOU
Side By Side
A+
-

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Modelo

Marca

EN3790MFX

EN3854POX

EN3790MOX

Categoria

Combinado

Combinado

Combinado

A++

A+++

A++

-

-

-

Classe de eficiência energética
Etiqueta Ecológica EU

Consumo anual de energia (kWh)

451

Consumo anual de energia (kWh)

254

167

264

Volume útil frigorífico (l)

370

Volume útil frigorífico (l)

243

258

228

Volume útil congelador (l)

179

Volume útil congelador (l)

91

91

91

Volume útil outros compartimentos (l)

-

Volume útil outros compartimentos (l)

-

-

-

NoFrost frigorífico

*

NoFrost frigorífico

-

-

-

NoFrost congelador

*

NoFrost congelador

*

*

*

Autonomia por corte de energia, h

4

Autonomia por corte de energia, h

18

18

20

Capacidade de congelação (kg/24 h)
Classe climática

13
SN-N-ST-T

Capacidade de congelação (kg/24 h)
Classe climática

4

4

4

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima (°C)

10

Temperatura ambiente mínima (°C)

10

10

10

Temperatura ambiente máxima (°C)

43

Temperatura ambiente máxima (°C)

43

43

43

Nível de ruído (dB(A))
Instalação

44
Livre Instalação

DIMENSõES
Altura (mm)

Nível de ruído (dB(A))
Instalação

43

43

43

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação
2005

DIMENSõES
1770

2005

2005

Largura (mm)

912

Largura (mm)

595

595

595

Profundidade (mm)

738

Profundidade (mm)

647

647

647

CARACTERíSTICAS
Cor

Altura (mm)

CARACTERíSTICAS
Inox Anti dedadas

Cor

Portas Reversíveis

Não

Display

Puxadores

Inox

Portas Reversíveis

Nº de motores

1

Dispensador

Água e Gelo

Display

LCD na porta

Controlo

Touch

Congelação rápida

*

Alarme de temperatura

*

Alarme de porta aberta

*

Segurança para crianças

*

FRIGORíFICO
Tipo de frio
Termómetro Eletrónico
Descongelação
HomeBar

NoFrost
LED
Automática
-

Gaveta com controlo de temperatura

-

Gaveta de legumes

2

Prateleiras de Vidro

4

Refrigeração rápida de latas
Luz interior
Prateleiras ajustáveis em altura

*
LED
*

CONGELADOR
Tipo de frio
Temperatura ajustável
Descongelação

NoFrost
*
Automática

Gavetas

2

Gavetas deslizantes

4

Luz interior

LED

LIGAçãO ELéTRICA
Voltagem, V
Frequência, Hz
Cabo, m

230-240

Exterior

Exterior

Exterior

*

*

*

Congelação
Congelação rápida
rápida,
Congelação rápida
e refrigeração
refrigeração
e refrigeração
intensiva.
intensiva e alarme
intensiva
luminoso.

Alarme temperatura

-

*

*

Nº de motores

1

1

1

Dispensador

-

-

-

FRIGORíFICO
Tipo de frio
Descongelação
Luz interior

Multiflow

Ventilado

MultiFlow

Automática

Automática

Automática

LED

LED

LED

Gaveta de baixa temperatura

*

*

-

Gaveta de legumes

1

1

1

Prateleiras de Vidro

4

4

3

Prateleiras ajustáveis em altura

*

*

*

NoFrost

NoFrost

NoFrost

*

*

*

Automática

Automática

Automática

CONGELADOR
Tipo de frio
Temperatura ajustável
Descongelação
Gavetas

3

3

3

Gavetas deslizantes

-

-

-

Luz interior

-

-

230

LIGAçãO ELéTRICA
Voltagem, V

230

230

Frequência, Hz

50

50

50

Cabo, m

2,4

2,4

2,4

PNC

925 070 903

925 054 695

925 070 900

EAN

7332543536146

7332543406067

7332543536115

50
1,9

PNC

925 993 040

EAN

7332543173754

* Sim tem / – Não tem

Funções

Inox Anti dedadas Inox Anti dedadas Inox Anti dedadas
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Frio

Especificações Técnicas

Frio
Combinados

EN3790MOW

EN3854NOX

EN3453MOX

EN3453MOW

EN3613MOX

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº 1060/2010

Marca

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EN3790MOW

EN3854NOX

EN3453MOX

EN3453MOW

EN3613MOX

Combinado

Combinado

Combinado

Combinado

Combinado

A++

A++

A++

A++

A++

-

-

-

-

-

Consumo anual de energia (kWh)

254

251

239

239

242

Volume útil frigorífico (l)

Modelo
Categoria
Classe de eficiência energética
Etiqueta Ecológica EU

243

258

220

220

226

Volume útil congelador (l)

91

91

91

91

111

Volume útil outros compartimentos (l)

-

-

-

-

-

NoFrost frigorífico

-

-

-

-

-

NoFrost congelador

*

*

*

*

-

Autonomia por corte de energia, h

18

18

20

20

30

Capacidade de congelação (kg/24 h)
Classe climática

4

4

4

4

4

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima (°C)

10

10

10

10

10

Temperatura ambiente máxima (°C)

43

43

43

43

43

Nível de ruído (dB(A))
Instalação

43

43

43

43

43

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação
1845

DIMENSõES
Altura (mm)

2005

2005

1845

1845

Largura (mm)

595

595

595

595

595

Profundidade (mm)

647

647

647

647

647

Cor

Branco

Inox Anti dedadas

Inox Anti dedadas

Branco

Inox Anti dedadas

Display

Exterior

Exterior

interior

interior

Interior

*

*

*

*

*

CARACTERíSTICAS

Portas Reversíveis
Funções

Congelação rápida,
Congelação rápida
Congelação rápida,
Congelação rápida,
intensiva e refrigeração
e refrigeração intensiva refrigeração
intensiva. refrigeração intensiva.
alarme luminoso.

-

Alarme temperatura

*

-

-

-

Nº de motores

1

1

1

1

1

Dispensador

-

-

-

-

-

FRIGORíFICO
Tipo de frio
Descongelação
Luz interior

MultiFlow

Ventilado

Ventilado

Ventilado

Ventilado

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática
LED

LED

LED

LED

LED

Gaveta de baixa temperatura

-

*

*

*

-

Gaveta de legumes

1

1

2

2

2

Prateleiras de Vidro

4

4

3

3

2

Prateleiras ajustáveis em altura

*

*

*

*

*

NoFrost

NoFrost

NoFrost

NoFrost

LowFrost

*

*

*

*

Automática

Automática

Automática

Automática

Manual

Gavetas

3

3

3

3

3

Gavetas deslizantes

-

-

-

-

-

Luz interior

-

-

-

-

230

CONGELADOR
Tipo de frio
Temperatura ajustável
Descongelação

LIGAçãO ELéTRICA
Voltagem, V

230

230

230

230

Frequência, Hz

50

50

50

50

50

Cabo, m

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

PNC

925 070 904

925 054 696

925 054 253

925 054 252

925 053 546

EAN

7332543536153

7332543406784

7332543312139

7332543312122

7332543312887

* Sim tem / – Não tem

Frio

Combinados

EN3613MOW

Frigoríficos 2 portas

EN3201JOW

EJF4850JOX

EJ2803AOW2

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010

Electrolux

Electrolux

EN3613MOW

EN3201JOW

Combinado

Combinado

A++

A+

-

-

242

297

226
111
-

-

-

Marca
Modelo
Categoria
Classe de eficiência energética
Etiqueta Ecológica EU

Electrolux

Electrolux

EJF4850JOX

EJ2803AOW2

Frigorífico 2 portas

Frigorífico 2 portas

A+

A+

-

-

Consumo anual de energia (kWh)

379

242

198

Volume útil frigorífico (l)

335

215

111

Volume útil congelador (l)

97

50

Volume útil outros compartimentos (l)

-

-

-

NoFrost frigorífico

-

-

*

-

NoFrost congelador

*

-

20

20

Autonomia por corte de energia, h

10

20

4

4

Capacidade de congelação (kg/24 h)

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Classe climática

5

3

SN-N-ST-T

SN-N-ST

10

10

Temperatura ambiente mínima (°C)

10

10

43

43

Temperatura ambiente máxima (°C)

43

44

Nível de ruído (dB(A))

43

43

Livre Instalação

Livre Instalação

1845

1745

595

595

647

647

Branco

Branco

Cor

Interior

interior

Controlo

*

*

42

39

Livre Instalação

Livre Instalação

Altura (mm)

1830

1590

Largura (mm)

700

594

Profundidade (mm)

720

604

Inox anti dedadas

Branco

Interno

Interno

Portas Reversíveis

*

*

Alarme temperatura elevada

-

-

Instalação
DIMENSõES

CARACTERíSTICAS

-

-

-

-

1

1

-

-

Ventilado

Estático

Automática

Automática

LED

LED

*

-

2

2

2

2

*

*

LowFrost

LowFrost

*

*

Manual

Manual

3

3

-

-

-

-

230

230

50

50
2,4
925 053 296

7332543312870

7332543342587

Tipo de frio

NoFrost

Ventilado

Automática

Automática

Luz interior

*

*

Gaveta de baixa temperatura

*

-

Gaveta de legumes

2

1

Prateleiras de Vidro

4

3

Prateleiras ajustáveis em altura

*

*

Descongelação

CONGELADOR
Tipo de frio
Temperatura ajustável
Descongelação

NoFrost

-

Mecânico

Mecânico

Automática

Manual

Gavetas

-

-

Gavetas deslizantes

-

-

Luz interior

*

-

220-240

230

LIGAçãO ELéTRICA
Voltagem, V
Frequência, Hz

50

50

Potência, W

206

110

Cabo, m

2,1

2,1

PNC

925 992 194

920 241 128

EAN

7332543536566

7332543333561
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2,4
925 053 545

FRIGORíFICO

* Sim tem / – Não tem

Especificações Técnicas

Frio
Frigoríficos 1 porta

ERF4162AOX

ERF4162AOW

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010

Marca
Modelo
Categoria
Classe de eficiência energética
Etiqueta Ecológica EU

Electrolux

Electrolux

ERF4162AOX

ERF4162AOW

Frigorífico 1 porta

Frigorífico 1 porta

A++

A++

-

-

Consumo anual de energia (kWh)

115

115

Volume útil frigorífico (l)

379

381

Volume útil congelador (l)

-

-

Volume útil outros compartimentos (l)

-

-

NoFrost frigorífico

-

-

NoFrost congelador

-

-

Autonomia por corte de energia, h

-

-

Capacidade de congelação (kg/24 h)

-

-

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Classe climática
Temperatura ambiente mínima (°C)

10

10

Temperatura ambiente máxima (°C)

43

43

Nível de ruído (dB(A))

42

40

Livre Instalação

Livre Instalação

Altura (mm)

1859

1859

Largura (mm)

595

595

Profundidade (mm)

668

668

Instalação
DIMENSõES

CARACTERíSTICAS
Cor

Inox Anti dedadas

Branco

Display

Na Porta

Na Porta

Controlo

Eletrónico

Eletrónico

Portas Reversíveis

*

*

Dispensador

-

-

Eco, Férias

Eco, Férias, Shopping,
Demo, Segurança para
crianças e
QuickChill

Alarme de Temperatura Elevada

*

*

Nº de motores

1

1

Pedal de abertura fácil de portas

-

-

Funções

FRIGORíFICO
Tipo de frio
Descongelação
Luz interior

DME

DME

Automática

Automática

LED

LED

FreshZone™

FreshZone™

Gaveta de legumes

CrispFresh™ com
controlo de humidade

CrispFresh™ com
controlo de humidade

Prateleiras de Vidro

3

3

Prateleira para Garrafas

1

1

Prateleiras ajustáveis em altura

*

*

Tipo de frio

-

-

Temperatura ajustável

-

-

Descongelação

-

-

Gavetas

-

-

Gavetas deslizantes

-

-

Luz interior

-

-

Voltagem, V

230

230

Frequência, Hz

50

50

Cabo, m

2,4

1,9

PNC

925 052 296

925 052 274

EAN

7332543695911

7332543426591

Gaveta de baixa temperatura

CONGELADOR

LIGAçãO ELéTRICA

* Sim tem / – Não tem

Frio

Arcas Verticais

EUF2744AOX

EUF2744AOW

EUT1040AOW

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010

Marca
Modelo
Categoria
Classe de eficiência energética
Etiqueta Ecológica EU
Consumo anual de energia (kWh)
Volume útil frigorífico (l)

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EUF2744AOX

EUF2744AOW

EUT1040AOW

Congelador vertical

Congelador vertical

Congelador vertical

A+

A+

A+

-

-

-

292

306

188

-

-

-

229

229

80

Volume útil outros compartimentos (l)

-

-

-

NoFrost frigorífico

-

-

-

NoFrost congelador

*

*

*
13

Volume útil congelador (l)

Autonomia por corte de energia, h

15

15

Capacidade de congelação (kg/24 h)

20

20

9

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Classe climática
Temperatura ambiente mínima (°C)

10

10

10

Temperatura ambiente máxima (°C)

43

43

43

Nível de ruído (dB(A))

42

42

42

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Altura (mm)

1859

1859

850

Largura (mm)

595

595

595

Profundidade (mm)

658

668

635

Instalação
DIMENSõES

CARACTERíSTICAS
Cor
Display
Controlo

Inox Anti dedadas

Branco

Branco

Exterior

Exterior

No Topo

Eletrónico

Eletrónico

Eletrónico

Portas Reversíveis

*

*

*

Dispensador

-

-

-

Super Freezing

Super Freezing

Super Freezing

Alarme de Temperatura Elevada

*

*

*

Nº de motores

1

1

1

Pedal de abertura fácil de portas

-

-

-

Tipo de frio

-

-

-

Descongelação

-

-

-

Luz interior

-

-

-

Gaveta de baixa temperatura

-

-

-

Gaveta de legumes

-

-

-

Prateleiras de Vidro

-

-

-

Prateleira para Garrafas

-

-

-

Prateleiras ajustáveis em altura

-

-

-

NoFrost

NoFrost

NoFrost

*

*

*

Automática

Automática

Automática

3 maxi + 2 + 1 meia
gaveta

3 maxi + 2 + 1 meia
gaveta

3+1

Funções

FRIGORíFICO

CONGELADOR
Tipo de frio
Temperatura ajustável
Descongelação
Gavetas
Gavetas deslizantes

-

-

-

LED

LED

-

Voltagem, V

230

230

230

Frequência, Hz

50

50

50

Cabo, m

1.9

1,9

1,6

Luz interior
LIGAçãO ELéTRICA

925 052 898

925 052 756

933 014 649

EAN

7332543702992

7332543178575

7332543255764
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PNC

* Sim tem / – Não tem

Especificações Técnicas

Frio
Encastre

ENN2854COW

ENN2812BOW

ENN2853COW

ENN2800BOW

ERN3214AOW

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº1060/2010

Marca

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

ENN2854COW

ENN2812BOW

ENN2853COW

ENN2800BOW

ERN3214AOW

Combinado

Combinado

Combinado

Combinado

Frigorífico 1 porta

A++

A++

A+

A+

A++

-

-

-

-

-

Consumo anual de energia (kWh)

233

233

291

297

113

Volume útil frigorífico (l)

200

202

192

202

319

Volume útil congelador (l)

63

75

61

75

-

Volume útil outros compartimentos (l)

-

-

-

-

-

NoFrost frigorífico

-

-

-

-

-

NoFrost congelador

*

-

*

-

-

Autonomia por corte de energia, h

21

22

21

22

nd

Modelo
Categoria
Classe de eficiência energética
Etiqueta Ecológica EU

Capacidade de congelação (kg/24 h)
Classe climática

10

4

10

4

-

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST

Temperatura ambiente mínima (°C)

10

0

10

10

10

Temperatura ambiente máxima (°C)

43

43

43

44

38

Nível de ruído (dB(A))

39

36

40

36

34

Encastre

Encastre

Encastre

Encastre

Encastre

Altura (mm)

1772

1772

1772

1772

1772

Largura (mm)

540

540

540

540

540

Profundidade (mm)

549

547

549

547

549

Altura do nicho (mm)

1780

1780

1780

1780

1780

Largura do corte (mm)

560

560

560

560

560

Profundidade do corte (mm)

550

550

550

550

550

Cor

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Display

No topo

Interno

No topo

Interno

No topo

Touch

Mecânico

Touch

Mecânico

Eletrónico

*

*

*

*

*

Super Freezing e Férias

-

Super Freezing e Férias

-

Férias

*

-

*

-

-

Instalação
DIMENSõES

CARACTERíSTICAS

Controlo
Portas Reversíveis
Funções
Alarme de Temperatura Elevada
FRIGORíFICO
Tipo de frio
Descongelação
Luz interior

Ventilado

Ventilado

Ventilado

Estático

Ventilado

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática
LED

LED

*

LED

*

Gaveta de baixa temperatura

*

-

*

-

*

Gaveta de legumes

2

2

2

2

2

Prateleiras de Vidro

4

4

3 + 1 flexi

4

5

Prateleiras ajustáveis em altura

*

*

*

*

*

NoFrost

LowFrost

NoFrost

LowFrost

-

*

*

*

*

-

CONGELADOR
Tipo de frio
Temperatura ajustável
Descongelação

Automática

Manual

Automática

Manual

Gavetas

3

3

3

4

-

Gavetas deslizantes

-

-

-

-

-

LED

-

LED

-

230-240

Luz interior
LIGAçãO ELéTRICA

230-240

230-240

230-240

230-240

Frequência, Hz

Voltagem, V

50

50

50

50

50

Cabo, m

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

PNC

925 501 004

925 503 012

925 501 003

925 503 017

923 581 001

EAN

7332543249480

7332543275700

7332543249473

7332543275755

7332543243303

* Sim tem / – Não tem

Frio

Encastre

ERN2001BOW

ERN1200FOW

EUN2244AOW

EUN1100FOW

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

ERN2001BOW

ERN1200FOW

EUN2244AOW

EUN1100FOW

Frigorífico 1 porta

Frigorífico 1 porta

Arca Vertical

Arca Vertical

A+

A+

A+

A+

-

-

-

-

214

184

306

200

173

114

-

-

14

17

208

208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

12

13

24

18

2

2

20

18

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

10

10

10

10

38

38

43

43

35

40

39

40

Encastre

Encastre

Encastre

Encastre

1218

815

1772

815

540

560

540

560
550

549

550

549

1225

820

1780

820

560

600

560

600

550

550

550

550

Branco

Branco

Branco

Branco

Interno

Interno

No Topo

Interno

Mecânico

Mecânico

Eletrónico

Eletrónico

*

*

*

*

-

-

Super Freezing

-

-

-

*

*
-

Estático

Estático

-

Automática

Automática

-

-

LED

*

-

-

-

-

-

2

1

-

-

3

2

-

-

*

*

-

-

Estático

Estático

NoFrost

Estático

*

*

*

*

Manual

Manual

Automática

Automática

-

-

5

4

-

-

-

-

-

-

LED

-

230-240

230-240

230-240

230-240

50

50

50

50

2,4

1,8

2,4

1,8

933 030 008

922 782 002

933 031 008

7332543175536

7332543249381

7332543175543
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933 033 111
7332543463251

* Sim tem / – Não tem

Consumíveis & Acessórios

E3RSMA02

Tapete para gaveta
de legumes

E4RHBH01

Suporte para garrafas

Frio
Com capacidade para até três
garrafas de 1,5 litros ou seis latas
num espaço com 10 cm de altura.
Instalação universal.

6 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 21,57€
PNC: 902 979 218
EAN: 7321422629017

Tapete anti bolor que permite que
o ar circule no fundo da gaveta
de legumes, garantindo que frutas
e vegetais se mantenham frescos
durante mais tempo, evitando ainda
mofo e odores desagradáveis.
12 Unidades por caixa - preço unitário

Cuidado excecional do frigorífico
Mantenha o seu frigorífico
impecavelmente limpo graças ao
spray de limpeza. A fórmula fácil de
enxaguar neutraliza odores e limpa
profundamente para um ambiente
mais fresco no interior do aparelho.
Elimina manchas deixando as
superfícies perfeitas.

Pode ser usado em qualquer
frigorífico.
Volume do Spray 500ml

12 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 9,75€
PNC: 902 979 939
EAN: 7332543658992

O seu frigorífico estará sempre
limpo

Pode ser usado em qualquer
superfície de Inox

Mantenha os seus eletrodomésticos
em inox realmente limpos e
brilhantes com o spray de
limpeza. Fórmula que não requer
enxaguamento. Limpa e deixa uma
camada protetora na superfície dos
aparelhos, para um acabamento
brilhante.

Volume: 500ml

O seu frigorífico estará sempre
limpo

Volume: 300ml

Com o creme de limpa inox
concentrado, uma pequena
quantidade é suficiente para um
grande resultado. Fórmula que não
requer enxaguamento. Limpa e
deixa uma camada protetora na
superfície dos aparelhos, para um
acabamento brilhante.

12 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 9,75€
PNC: 902 979 944
EAN: 7332543659388

12 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 8,56€
PNC: 902 979 953
EAN: 7332543659531
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M3SCC200

Spray limpa inox

M3SCS200

Creme limpa inox

M3RCS200

Spray de limpeza

PT: 9,65€
PNC: 902 979 542
EAN: 7321423247234

Deseja um sabor perfeito?
Adicione vapor.
Um toque de vapor faz magia,
transformando simples ingredientes
em grandiosos cozinhados. Agora,
este truque culinário será o seu
ingrediente mágico.
Juntar vapor ao aquecimento
tradicional tem conferido estrelas
Michelin aos melhores restaurantes.
Enquanto o vapor mantém a carne
tenra e suculenta no seu interior, o
aquecimento tradicional garante
que o seu exterior fique crocante e
com aquele tom dourado que todos
apreciam.
Esta técnica deixou de ser restrita
aos profissionais. O know-how dos
profissionais chegou com a nossa
gama de fornos com vapor.
Descubra o CombiSteam e o
CombiSteam Deluxe. Máximo
desempenho, mínimo esforço.
Simplesmente selecione um dos três
programas a vapor dos fornos
CombiSteam - e voilà!
Delícias culinárias não podiam ser
mais simples de criar. Use ainda os
nossos fornos para cozer, assar,
gratinar e cozinhar a baixas
temperaturas.

A Ligação Profissional
A nossa nova gama de fornos Intuit traz
para sua casa os métodos a vapor
profissionais que temos desenvolvido ao
longo de décadas. O resultado são
soluções simples com um controlo
intuitivo.

A todo o vapor
Além de deliciosos, os pratos a
vapor são também incrivelmente
saudáveis.
O vapor preserva até 50% mais
vitaminas e nutrientes do que
qualquer outro modo de confeção
de alimentos. Combinar vapor com
o calor tradicional reduz também o
tempo de preparação
significativamente, tornando-se num
método mais económico, pois
requer temperaturas mais baixas do
que o normal.

Gama de fornos Intuit
Para mais informação sobre a gama
Intuit visite www.electrolux.pt

Loiça

Loiça
RealLife®
para todo o
tipo de loiça
Livre Instalação
Largura 60 cm.......................................... 160

De Encastre
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RealLife® - Largura 60 cm .................... 163
Largura 60 cm........................................... 164
Largura 45 cm............................................167
Painel à Vista............................................167

Tecnologia AirDry
Abre a porta para
secar a loiça
A tecnologia AirDry
termina cada ciclo de
lavagem com uma lufada
de ar fresco.
A porta abre-se
automaticamente durante
a última fase do ciclo –
10 cm - sem que tenha de
levantar um dedo. O fluxo
de ar natural produzido
devido às diferenças de
temperatura entre o
ambiente interior e exterior
da máquina, deixa a sua
loiça completamente seca.
A porta permanece aberta
e a loiça está pronta a ser
guardada no armário

quando for mais oportuno
para si – sem ter de a secar
com um pano. Agora,
pode contar com loiça
excecionalmente seca,
sempre.
Todos os modelos da
gama de loiça Electrolux
contam com esta
tecnologia revolucionária,
que permite que os seus
pratos estejam impecáveis
sempre que precisar deles.

Loiça
Sem
Tecnologia AirDry

Com
Tecnología AirDry

1. O ar interior é
arrefecido.

2. A porta abre
automaticamente 10 cm.

Os resultados do teste concluem que a
condensação produzida pela tecnologia
AirDry não danifica a bancada, nem os móveis
de cozinha, caso a máquina esteja instalada
em coluna.

3. É produzido um fluxo
de ar que permite a
secagem natural da
loiça.

4. A sua loiça ficará
mais seca do que
nunca.
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As máquinas de lavar loiça com Tecnologia
AirDry foram testadas com bancadas de
7 materiais diferentes durante 3.000 ciclos
de lavagem, o que equivale a 10 anos de
utilização.

Loiça
RealLife®: todo o tipo de loiça
Lavagem impecável da loiça e sem manchas.
O braço aspersor satélite garante uma
cobertura lavagem até três vezes superior
à dos modelos standard, pelo que mesmo a
loiça empilhada fica bem lavada.

A rotação dupla do Braço Aspersor Satélite
proporciona um melhor cuidado com toda a
loiça, de copos a pratos, uma vez que emite
jatos de água sob pressão a partir de um maior
número de ângulos.
vs.

Alcance do Braço
Aspersor Satélite

Alcance de um braço
aspersor convencional

Nenhuma tarefa é demasiado complicada
O Braço Aspersor Satélite assegura que toda a
loiça fica perfeitamente limpa - sem
necessidade de fazer uma pré-lavagem ou
voltar a lavar alguma peça. Está entusiasmado
para enfrentar o desafio de lavar toda a loiça
suja de domingo?

Loiça

Loiça
Vale a pena saber
As máquinas de lavar loiça RealLife® servem para
lavar a loiça de todos os dias, mas também são
ideias para lavar recipientes de diferentes formas
e tamanhos utilizados mais esporadicamente,
graças ao espaço adicional que oferece grande
capacidade e flexibilidade. Graças ao tabuleiro
para talheres na parte superior, libertámos
espaço no cesto inferior, onde normalmente se
coloca o cesto de talheres.
Desta forma a nova máquina de lavar loiça
RealLife® tem capacidade para até 15 talheres.
O tabuleiro de talheres é extraível - o que permite
uma carga flexível de talheres, utensílios cortantes
e chávenas de café expresso. Está equipado com
um suporte para facas, para que fiquem seguras
durante todo o ciclo de lavagem.
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As máquinas de lavar
loiça RealLife® oferecem
mais capacidade
comparativamente às
máquinas com as mesmas
dimensões standard. A
cavidade XXL e os 25%
de espaço extra permitem
lavar pratos de grandes
dimensões e até 15
conjuntos de uma só vez,
quando combinados com
o 3º cesto de talheres.

Loiça
Novidades

MaxiFlex
TERCEIRO CESTO «MAXIFLEX»
Lave talheres e utensílios de maior dimensão de forma
rápida e intuitiva com o novo tabuleiro de talheres
MaxiFlex, que conta com separadores extraíveis e guias
com símbolos, para que saiba sempre onde colocar
calha item. Configure a bandeja à sua medida e
obtenha resultados de lavagem impecáveis.

QuickSelect
A máquina de lavar loiça que fala a sua
língua
O novo painel de controlo QuickSelect permite
ajustar os ciclos de lavagem à sua medida.
Selecione a duração do ciclo pretendida com
um simples deslizar de dedo e deixe que a
máquina faça o resto por si.

QuickSelect

30min 90min

30min 90min

ExtraPower

Reset 3 sec

Delay Start

MY TIME

Reset 3 sec

Delay Start

Quick

30min 90min

AUTO

ECO

Normal

ExtraPower

AUTO
ExtraPower

MY TIME

ECOMETER
2h

Program

GlassCare

Quick

Delay Start

Quick

ECO

30min 90min

2h

AUTO

ECO
ExtraPower

Program

2h

Reset 3 sec

GlassCare

MY TIME

ECOMETER
2h

Reset 3 sec

Delay Start

Quick

LED

Nível 1

MY TIME

ECOMETER

2h

Quick

AUTO
ExtraPower

Program

GlassCare

MY TIME

ECO

AUTO
ExtraPower

GlassCare

Melhora os resultados
de lavagem
aumentando a
temperatura e a
duração do ciclo
de lavagem.

Program

Quick

Delay Start

MY TIME

ECO

AUTO
ExtraPower

GlassCare

DISPLAY

Proporciona um
cuidado especial para
uma carga delicada.
A opção evita
mudanças rápidas de
temperatura durante
o ciclo e reduz a
temperatura máxima
a a 45 °C, protegendo
os copos de danos.

ExtraPower

MY TIME

ECO

AUTO
ExtraPower

GlassCare

Program

Program

DISPLAY TFT

Program

GlassCare

MY TIME

ECO

Quick

Nível 3

Program

Assegura melhores
resultados de
higienização ao manter
a temperatura entre
os 65 °C e os 70 °C.

A tecnologia Time
Beam projeta o
tempo remanescente
do ciclo no chão.

TimeBeam
ExtraHygiene

ExtraHygiene

GlassCare

GlassCare

GlassCare

ExtraPower

ExtraPower

ExtraPower

Todas as máquinas de lavar loiça
com QuickSelect têm os seguintes
programas (entre outros):

Programa AutoSense

Programa Manutenção (NOVO)

Programa Enxaguamento (15 min)

A máquina deteta o nível de sujidade da carga e ajusta a temperatura, a
quantidade de água e a duração do ciclo em conformidade. A temperatura
oscila entre os 50°C e os 60°C.

Concebido para manter as máquinas de lavar loiça em perfeitas condições,
aumentando assim a durabilidade e a qualidade de limpeza. Higieniza o
interior da cuba, eliminando qualquer resquício de sujidade que possa ter.
Este programa deve ser usado com a máquina sem carga.

Programa ideal para enxaguar loiça suja (passar por água) evitando a
formação de odores no interior do aparelho. A este programa não deve
adicionar-se detergente.
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Delay Start

MY TIME

TFT

Program

GlassCare

Nível 4

AUTO
ExtraPower

Nível 2
Reset 3 sec

AUTO
ExtraPower

AUTO
ExtraPower

MY TIME

ECO

MY TIME

ECOMETER

Normal

2h

MY TIME

ECO

MY TIME

ECO

DISPLAY
Delay Start

Quick

ECOMETER

MY TIME

ECO

MY TIME

ECOMETER

Program
2h

Reset 3 sec

Delay Start

AUTO
Program

MY TIME

ECO
2h

Delay Start

MY TIME

Reset 3 sec

ExtraPower

MY TIME

ECOMETER

Program
2h

ECOMETER

Reset 3 sec

Delay Start

AUTO

ECO

Normal

Delay Start

2h

Reset 3 sec

Reset 3 sec

ECO

Normal

MY TIME

ECO
2h

Reset 3 sec

Delay Start

Loiça

MY TIME

ECO
2h

Reset 3 sec

Resultados
brilhantes

AutoFlex® 45-70ºC
O programa inteligente AutoFlex®
45-70ºC conta com a ajuda de
sensores para determinar o
volume da carga e o seu nível de
sujidade. Depois, ajusta a
temperatura, o consumo de água
e a duração do ciclo em
conformidade. Assim, a máquina
consome o mínimo necessário
para obter os melhores
resultados.

Eco 50 ºC
Este é o programa mais
ecológico. Consegue resultados
de 65ºC a uma temperatura de
50ºC. Resultados brilhantes com
um consumo de energia menor.

FlexiWash®
Programa que lhe permite lavar
cuidadosamente diferentes tipos de
loiça com diferentes tipos de
sujidade ao mesmo tempo. A
temperatura e pressão da água que
é projetada a partir do topo são
mais suaves para lavar seus copos
ou pratos delicados. Do fundo, a
água é projetada com mais pressão
para deixar seus tachos impecáveis.

QuickPlus 30 min a 60 ºC
O programa de 30min garante
um consumo equivalente ao de
uma máquina Classe A. É ideal
para lavar uma carga média de
forma rápida.

70o
Intensivo a 70 ºC
Programa que lhe permite deixar
loiça com sujidade mais incrustada
perfeitamente limpa.

GlassCare 45 ºC
Para os seus copos mais
delicados. Mantém a
temperatura constante para que
não sofram qualquer tipo de
dano.

Loiça
Sistema AutoOFF
Evite o consumo desnecessário de energia com o
sistema AutoOFF. As máquinas de lavar loiça
desligam-se automaticamente poucos minutos após o
final do ciclo.

Acesso direto a programas e funções
Com a opção MyFavourite poderá memorizar os seus
programas e ajustes preferidos para selecioná-los com
um simples toque.
Secagem natural da loiça
A tecnologia AirDry aproveita o fluxo de ar natural para
finalizar a secagem da loiça. Abre automaticamente a
porta 10 cm na fase final do ciclo e quando este termina
a loiça está pronta a guardar. Uma forma natural e
eficaz de secar a loiça, sem adição de químicos, que
garante o baixo consumo de energia.

Cuidado extraordinário dos seus copos
Nunca mais terá de lavar os seus copos à
mão. Os suportes SoftGrip seguram o pé de
copos de vidro, mantendo-os firme e
delicadamente no seu sítio.
O complemente perfeito para o sistema
SoftGrip são os SoftSpikes®, fixadores que
evitam que os seus copos se movam
durante a lavagem.

Beam on floor
Um indicador luminoso projeta no chão uma luz
vermelha se o ciclo de lavagem está em curso, ou verde
se o ciclo já terminou.

TimeBeam
A tecnologia Time Beam projeta o tempo remanescente
do ciclo no chão.

Suporte para copos
Com capacidade para até 8 copos de
vinho perfeitamente alinhados, de diferentes
tamanhos e formas.

Motor Inverter
A ausência de escovas no motor e a
consequentemente menor fricção, reduzem
o nível de ruído e aumentam a durabilidade
do próprio motor, garantindo o menor
consumo de energia.
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Motor inverter e
AirDry em todos
os modelos da
gama.

Máquinas
que se adaptam
à sua cozinha

Graças ao sistema
PerfectFit a instalação
das nossas máquinas de
lavar loiça de integrar é
a mais eficiente e simples
do mercado. O número
de peças e ferramentas
a utilizar é reduzido ao
mínimo.
Não requere adaptação do
móvel
Painel entre os 0 mm e os
140 mm no caso dos modelos
RealLife.
Para os restantes modelos de
máquinas de lavar loiça o painel
pode oscilar entre os 40 mm e os
170 mm.

Máxima Flexibilidade
A altura da porta do móvel pode
oscilar entre os 670 mm e os
825 mm para os modelos
RealLife.
Nos restantes modelos pode
oscilar entre os 650 mm e os
780 mm

Adaptação da altura dos pés
Os pés podem ser ajustados
até 5 mm* sobre o chão*.
*Medida válida para todos os modelos de
máquinas de lavar loiça.

Fácil instalação
A instalação PerfectFit é uma das
soluções mais simples e rápidas
do mercado.

Máquinas que se adaptam a
qualquer nicho.

Loiça

PERFECTFIT
O painel de madeira é preso ao metal da
porta da máquina de lavar loiça através de
uma peça de união deslizante, para que o
movimento seja suave.
Quando a porta se abre, o
mecanismo deslizante PerfectFit
integrado na porta move-se
para cima.

O painel de madeira do
móvel está perfeitamente
alinhado com a porta da
máquina.

Manter o espaço
habitual de 2 mm não
exige modificar a zona
inferior do painel de
madeira.

Quando a máquina está fechada a
distância entre o painel de metal da
porta e o painel de madeira é mínima.
A ausência de peso e a leveza do
movimento promovem o movimento
suave da porta.

Não é necessário
cortar o rodapé.

A porta pode abrir-se
e fechar-se sem
problema sem tocar
no rodapé.

O kit PerfectFit é fácil de
instalar.
O painel de madeira
encaixa-se na porta da
máquina de lavar loiça
da forma habitual.
O sistema PerfectFit de
dobradiças deslizantes
permite instalação em
portas de 670 a 825 mm
de altura.

FLEXINSTALL

NÃO É
NECESSÁRIO
CORTAR O
RODAPÉ DO
MÓVEL

Altura do rodapé 40-140 mm
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Altura da porta
670-825 mm

Dobradiças duplas
Tornam possível abrir a
porta da máquina de
loiça sem necessidade de
cortar a parte superior do
rodapé do móvel.
Compatível com rodapés
de 40 a 140 mm com
nichos de 825 mm de
altura.

Máquina de Lavar Loiça

ESF5535LOX

Os cestos e gavetas reguláveis destas máquinas de lavar loiça permitem
uma maior flexibilidade na carga para chegar aos 13 talheres.
Programa automático AutoFlex 45-70˚C: condições ideais para cada
carga.
Com o TimeManager, reduz o tempo do ciclo segundo as suas
necessidades.

Características
• Capacidade: 13 talheres
• 6 Programas, 4 temperaturas
• Programa automático AutoFlex
45-70˚C
• Programa rápido de 30 minutos
• Função AutoOff
• Sistema de Secagem AirDry
• Display LCD
Dimensões (mm):
850 (A) x 600 (L) x 625 (P)

• Motor Inverter
• TimeManager: redução do tempo do
ciclo
• Início diferido 1-24h
• FlexiLift: cesto superior ajustável em
altura com carga
• Aqua-Sensor: deteta o nível de
sujidade da loiça e ajusta o consumo
de água
• Função XtraDry: resultados perfeitos
de secagem
• Bitérmica
• Inox
• Classificação energética A+++

PT: 526€
PNC: 911 516 271
EAN: 7332543477173

ESF5535LOW

Máquina de Lavar Loiça

Loiça
Os cestos e gavetas reguláveis destas máquinas de lavar loiça permitem
uma maior flexibilidade na carga para chegar aos 13 talheres.
Programa automático AutoFlex 45-70˚C: condições ideais para cada
carga.
Com o TimeManager, reduz o tempo do ciclo segundo as suas
necessidades.

Características
• Capacidade: 13 talheres
• 6 Programas, 4 temperaturas
• Programa automático AutoFlex
45-70˚C
• Programa rápido de 30 minutos
• Função AutoOff
• Sistema de Secagem AirDry
• Display LCD
• Motor Inverter
• TimeManager: redução do tempo do
ciclo
• Início diferido 1-24h
• FlexiLift: cesto superior ajustável em
altura com carga
• Aqua-Sensor: deteta o nível de
sujidade da loica e ajusta o consumo
de agua
• Função XtraDry: resultados perfeitos
de secagem
• Bitérmica
• Branco
• Classificação energética A+++

PT: 462€
PNC: 911 516 270
EAN: 7332543477166
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Dimensões (mm):
850 (A) x 600 (L) x 625 (P)

KEGA9300L

NOVO

Máquina de Lavar Loiça RealLife®

Loiça
Com as máquinas de lavar loiça RealLife é possível alcançar cada
canto, graças ao seu braço aspersor satélite, não há sujidade que
resista com 5 níveis de aspersão e capacidade extra de 10 L graças à
cavidade XXL.
A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados de secagem, obtidos de
forma natural e ecológica graças ao sistema de abertura automático da
porta.
A máquina de lavar loiça que fala a sua língua. O novo painel de controlo
QuickSelect permite-lhe ajustar os ciclos de lavagem de acordo com suas
necessidades. Selecione a duração desejada deslizando o dedo e deixe a
máquina fazer o resto.
As máquinas de lavar loiça A+++ consomem 29% menos do que uma
classe A. O sistema de desconexão automática AutoOff evita o consumo
desnecessário.
3º cesto para talheres extraível.

Características
• Tecnologia RealLife® e capacidade
XXL

• Motor Inverter

• Capacidade: 15 talheres

• Instalação PerfectFit

• Display TFT QuickSelect Nível 4
• Programas: 160 Minutos, 60 Minutos,
90 Minutos, AUTO Sense, Eco
50ºC, Quick 30 Minutos, Enxaguar,
Programa manutenção.
• Funções: ExtraHygiene, ExtraPower,
GlassCare

• Cuba inox
• TimeBeam: tempo remanescente
projetado no chão
• Nível ruído: 39dB (A)
• Sistema de secagem AirDry
• Classificação energética A+++

• Início diferido 1-24h
• FlexiLift: ajuste do cesto superior com
carga
• 2 SoftSpikes® e 6 SoftGrips
• Iluminação Interior
• AquaSensor: ajusta os consumos

PT: 814€
PNC: 911 438 369
EAN: 7332543675654
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Dimensões (mm):
818 (A) x 596 (L) x 550 (P)

NOVO

Máquina de Lavar Loiça RealLife®

KESB9300L

Com as máquinas de lavar loiça RealLife é possível alcançar cada
canto, graças ao seu braço aspersor satélite, não há sujidade que
resista com 5 níveis de aspersão e capacidade extra de 10 L graças à
cavidade XXL.
A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados de secagem, obtidos de
forma natural e ecológica graças ao sistema de abertura automático da
porta.
A máquina de lavar loiça que fala a sua língua. O novo painel de controlo
QuickSelect permite-lhe ajustar os ciclos de lavagem de acordo com suas
necessidades. Selecione a duração desejada deslizando o dedo e deixe a
máquina fazer o resto.
As máquinas de lavar loiça A+++ consomem 29% menos do que uma
classe A. O sistema de desconexão automática AutoOff evita o consumo
desnecessário.
3º cesto para talheres extraível.
Características

Dimensões (mm):
818 (A) x 596 (L) x 550 (P)

• Tecnologia RealLife® e capacidade
XXL

• AquaSensor: ajusta os consumos

• Capacidade: 15 talheres

• Cuba inox

• Display digital QuickSelect Nível 3
• Programas: 160 Minutos, 60 Minutos,
90 Minutos, AUTO Sense, Eco
50ºC, Quick 30 Minutos, Enxaguar,
Programa manutenção.
• Funções: ExtraHygiene, ExtraPower,
GlassCare

• Motor Inverter
• Instalação PerfectFit
• Beam-on-Floor: indicador luminoso
(vermelho e verde)
• Nível ruído: 46dBb (A)
• Sistema de secagem AirDry
• Classificação energética A+++

• Início diferido 1-24h
• FlexiLift: ajuste do cesto superior com
carga

PT: 634€
PNC: 911 434 578
EAN: 7332543675562

KEMC8320L

NOVO

Máquina de Lavar Loiça MaxiFlex

• 2 SoftSpikes® e 6 SoftGrips

A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados de secagem, obtidos
de forma natural e ecológica graças ao sistema de abertura automático
da porta.
Loiça impecavelmente lavada, graças ao braço aspersor satélite de rotação
dupla, com cobertura de aspersão até três vezes superior em comparação
com um braço aspersor padrão, uma vez que a água alcança cada canto.
A máquina de lavar loiça que fala a sua língua. O novo painel de controlo
QuickSelect permite-lhe ajustar os ciclos de lavagem de acordo com suas
necessidades. Selecione a duração desejada deslizando o dedo e deixe a
máquina fazer o resto.
A 3ª bandeja de talheres MaxiFlex foi desenhada para acomodar talheres
e utensílios congéneres de todos os tamanhos e de diferentes formas.
Graças às divisórias flexíveis e à profundidade maximizada cada carga é
personalizável.
As máquinas de lavar loiça A +++ consomem 29% menos do que uma
classe A. O sistema de desconexão automática AutoOff evita o consumo
desnecessário.

Dimensões (mm):
818 (A) x 596 (L) x 550 (P)

Características
• Capacidade: 14 talheres

• AquaSensor: ajusta os consumos

• Braço satélite

• Motor Inverter

• Display digital QuickSelect Nível 2

• Cuba inox

• Programas: 160 Minutos, 60 Minutos,
90 Minutos, AUTO Sense, Eco 50ºC,
Quick 30 Minutos, Enxaguar, Programa
manutenção.

• Instalação PerfectFit

• Funções: ExtraPower, GlassCare
• Início diferido 1-24h
• FlexiLift: ajuste do cesto superior com
carga
• 2 SoftSpikes®

• Beam-on-Floor: indicador luminoso
(vermelho e verde)
• Nível ruído: 44dBb (A)
• Sistema de secagem AirDry
• Classificação energética A+++
PT: 588€
PNC: 911 536 440
EAN: 7332543677825

KESC7310L

NOVO

Máquina de Lavar Loiça AirDry

Loiça
A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados de secagem, obtidos
de forma natural e ecológica graças ao sistema de abertura automático
da porta.
Loiça impecavelmente lavada, graças ao braço aspersor satélite de
rotação dupla, com cobertura de aspersão até três vezes superior em
comparação com um braço aspersor padrão, uma vez que a água
alcança cada canto.
A máquina de lavar loiça que fala a sua língua. O novo painel de controlo
QuickSelect permite-lhe ajustar os ciclos de lavagem de acordo com suas
necessidades. Selecione a duração desejada deslizando o dedo e deixe a
máquina fazer o resto.
As máquinas de lavar loiça A+++ consomem 29% menos do que uma
classe A. O sistema de desconexão automática AutoOff evita o consumo
desnecessário.

Características
Dimensões (mm):
818 (A) x 596 (L) x 550 (P)

• Capacidade: 13 talheres

• Instalação PerfectFit

• Display digital QuickSelect Nível 2

• Beam-on-Floor: indicador luminoso
(vermelho e verde)

• Programas: 160 Minutos, 60 Minutos,
90 Minutos, AUTO Sense, Eco
50ºC, Quick 30 Minutos, Enxaguar,
Programa manutenção.
• Funções: ExtraPower, GlassCare

• Nível ruído: 46dBb (A)
• Sistema de secagem AirDry
• Classificação energética A+++

• Início diferido 1-24h
• FlexiLift: ajuste do cesto superior com
carga
• AquaSensor: ajusta os consumos
• Motor Inverter

KEQC7200L

NOVO

Máquina de Lavar Loiça AirDry

• Cuba inox

PT: 536€
PNC: 911 536 424
EAN: 7332543673025

A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados de secagem, obtidos
de forma natural e ecológica graças ao sistema de abertura automático
da porta.
A máquina de lavar loiça que fala a sua língua. O novo painel de controlo
QuickSelect permite-lhe ajustar os ciclos de lavagem de acordo com suas
necessidades. Selecione a duração desejada deslizando o dedo e deixe a
máquina fazer o resto.
As máquinas de lavar loiça A++ consomem 21% menos do que uma
classe A. O sistema de desconexão automática AutoOff evita o consumo
desnecessário.

Características
• Capacidade: 13 talheres

• Instalação PerfectFit

• Display digital QuickSelect Nível 2

• Beam-on-Floor: indicador luminoso
(vermelho e verde)

• Programas: 160 Minutos, 60 Minutos,
90 Minutos, AUTO Sense, Eco
50ºC, Quick 30 Minutos, Enxaguar,
Programa manutenção.
• Funções: ExtraPower, GlassCare

• Nível ruído: 46dBb (A)
• Sistema de secagem AirDry
• Classificação energética A++

• Início diferido 1-24h
• FlexiLift: ajuste do cesto superior com
carga
• AquaSensor: ajusta os consumos
• Motor Inverter
• Cuba inox

PT: 532€
PNC: 911 536 437
EAN: 7332543677795
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Dimensões (mm):
818 (A) x 596 (L) x 550 (P)

NOVO

Máquina de Lavar Loiça AirDry

KEAD7200L

A tecnologia AirDry oferece excelentes resultados de secagem, obtidos
de forma natural e ecológica graças ao sistema de abertura automático
da porta.
A máquina de lavar loiça que fala a sua língua. O novo painel de controlo
QuickSelect permite-lhe ajustar os ciclos de lavagem de acordo com suas
necessidades. Selecione a duração desejada deslizando o dedo e deixe a
máquina fazer o resto.
As máquinas de lavar loiça A++ consomem 21% menos do que uma
classe A. O sistema de desconexão automática AutoOff evita o consumo
desnecessário.

Características
• Capacidade: 13 talheres
• Display LED QuickSelect Nível 1
• Programas: 90 Minutos, AUTO Sense,
Eco 50ºC, Quick 30 Minutos, Enxaguar,
Programa manutenção.

Dimensões (mm):
818 (A) x 596 (L) x 550 (P)

• Funções: ExtraPower
• Início diferido 3h
• FlexiLift: ajuste do cesto superior com
carga
• AquaSensor: ajusta os consumos
• Motor Inverter
• Cuba inox
• Instalação PerfectFit
• Nível ruído: 46dBb (A)

PT: 486€
PNC:911 535 223
EAN: 7332543673384

• Sistema de secagem AirDry

ESL4510LO

Máquina de Lavar Loiça 45 cm

• Classificação energética A++

45 cm ideal para pequenos espaços.
Secagem eficaz da loiça: Tecnologia AirDry e Função XtraDry.
Com o Time Manager reduz o tempo do ciclo segundo as suas
necessidades.

Características
• Capacidade: 9 talheres
• 5 programas, 4 temperaturas
Dimensões (mm):
820-880 (A) x 450 (L) x 550 (P)

• Programa AutoFlex 45-70˚C
• Programa QuickPlus 60º
• Função AutoOff
• Função MyFavourite

• Aqua-Sensor: ajusta o consumo de
água
• Indicador luminoso de funcionamento
(vermelho e verde)
• Bitérmica
• Classificação energética A+

• Sistema de Secagem AirDry
• Função XtraDry
• Display LED
• Motor Inverter
• TimeManager
• Início diferido 1-24h
• FlexiLift: cesto superior ajustável com
carga
• Segurança Aqua-Control

PT: 525€
PNC: 911 076 065
EAN: 7332543566129

Secagem eficaz da loiça: Tecnologia AirDry e Função XtraDry.
Capacidade de 13 talheres e suporte para copos SoftSpikes®, desenhados
para as grandes reuniões familiares.
Com o TimeManager, reduz o tempo do ciclo segundo as suas
necessidades.

Características
• Capacidade: 13 talheres
• 6 programas, 4 temperaturas
• Display LED
• Programa AutoFlex 45-70˚C

Dimensões (mm):
820-900 (A) x 600 (L) x 550 (P)

• Programa QuickPlus 60º

• Aqua-Sensor: ajusta o consumo de
água
• Integração perfeita, graças às
dobradiças duplas
• Classificação energética A++

• Programa Intensive 70º
• Programa GlassCare 45º
• Função AutoOff
• Função MyFavourite
• Sistema de Secagem AirDry
• Função XtraDry
• Motor Inverter
• TimeManager: redução do tempo
• Início diferido 1-24h
• 2 SoftSpikes®
• Segurança Aqua-Control

PT: 554€
PNC: 911 526 286
EAN: 7332543566259
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ESI5525LAX

Máquina de Lavar Loiça Painel à vista

Loiça

Especificações Técnicas

Loiça
Livre Instalação

ESF5535LOX

ESF5535LOW

Ficha de produto de acordo com a norma (UE)
Nº 1060/2010

Marca
Modelo
Nº Talheres
Classe de eficiência energética
Etiqueta Ecológica EU

Electrolux

Electrolux

ESF5535LOX

ESF5535LOW

13

13

A+++

A+++

-

-

Consumo anual de energia (kWh)

234

234

Consumo de energia no ciclo declarado (KWh)

0,83

0,83

Consumo no modo desligado (W)

0,1

0,1

Consumo no modo stand-by (W)

0,1

0,1

2775

2775

Consumo anual de água (l)
Eficiência de secagem
Programa declarado
Duração do programa declarado (min)
Duração no modo stand-by (min)
Nível de ruído (dB(A))
Instalação

A

A

Eco 50

Eco 50

240

240

5

5

46

46

Livre Instalação

Livre Instalação

CARACTERíSTICAS
Consumo de água ciclo, L
Cor
Tecnologia RealLife®
Display
Motor Inverter
Nº de programas / temperaturas

9,9

9,9

Inox

Branco

-

-

LCD

LCD

*

*

6/4

6/4

DIMENSõES
Altura (mm)

850

850

Largura (mm)

600

600

Profundidade (mm)

625

625

Altura do nicho (mm)

-

-

Largura do nicho (mm)

-

-

Profundidade do nicho (mm)

-

-

TimeManager

*

*

MyFavourite

-

-

AutoOff

*

*

1h-24h

1h-24h

AutoFlex 45-70ºC

*

*

FlexiWash

-

-

Eco 50ºC

*

*

Glass 45ºC

*

*

1 hora 55ºC / 50ºC

-

-

Intensivo 70ºC

*

*

OPçõES

Inicio diferido
PROGRAMAS

Normal 65ºC

-

-

Rápido 30 min 60ºC

*

*

Pré-Lavagem

*

*

Air Dry / XtraDry

*/*

*/*

Iluminação interior

-

-

Bitérmica

*

*

*/-/*

*/-/*

CARACTERíSTICAS

Aquasensor/Aqua Control/Segurança
contra inundações
EQuIPAMENTO
Cesto ajustável em altura

com Carga

com Carga

SoftSpikes/ SoftGrips

-

-

Elevação do cesto inferior

-

-

200-240

200-240

LIGAçãO ELéTRICA
Voltagem, V
Frequência, Hz
Potência, W
Cabo, m

50/60

50/60

1550-2200

1550-2200

1,5 Euro Moulded

1,5 Euro Moulded

PNC

911 516 271

911 516 270

EAN

7332543477173

7332543477166

* Sim tem / – Não tem

Loiça

Totalmente Integráveis

KEGA9300L

KESB9300L

Electrolux
KEGA9300L
15
A+++
241
0,846
0,5
5
3080
11
A
Eco 50
240
1
39
Integrar

Electrolux
KESB9300L
15
A+++
241
0,846
0,5
5
3080
11
A
Eco 50
240
1
46
Integrar

*
*
*
4
TFT multifunções
Touch Control
*
*
*
Inverter
8/4

*
*
*
3
Digital multifunções
Touch Control
*
*
*
Inverter
8/4

818
596
550

818
596
550

*
*
*
*
1h-24h

*
*
*
*
1h-24h

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

Marca
Modelo
Nº Talheres
Classe de eficiência energética
Consumo anual de energia (kWh)
Consumo de energia no ciclo normal (KWh)
Consumo no modo desligado (W)
Consumo no modo stand-by (W)
Consumo anual de água (l)
Consumo de água por ciclo (l)
Eficiência de secagem
Programa declarado
Duração do programa declarado (min)
Duração no modo stand-by (min)
Nível de ruído (dB(A))
Instalação
CARACTERíSTICAS
Tecnologia RealLife®
AirDry
QuickSelect
Nível QuickSelect
Display
Controlo eletrónico
Braço Aspersor Satélite
Braço Aspersor Teto
3º Cesto de talheres
Motor Inverter
Nº de programas/temperaturas
DIMENSõES
Altura, mm
Largura, mm
Profundidade, mm
FuNçõES
ExtraHygiene
ExtraPower
XtraDry
GlassCare
Time Manager
MyFavorite
Auto Off
Início diferido
PROGRAMAS
AutoSense
Quick, 30 minutos
160 minutos
90 minutos
60 minutos
Eco 50ºC
Enxaguar
Ciclo manutenção
OuTROS
Secagem AirDry
Luz Interior
Bitérmica
Aquasensor/Aqua Control/Segurança
contra inundações
Sistema de instalação
Beam-on-floor
Descalcificador
EQuIPAMENTO
Cesto superior regulável
SoftSpikes / SoftGrips
Suporte para copos rebatível cesto superior
Suporte rebatível cesto inferior
LIGAçãO ELéTRICA
Voltagem, V
Frequência, Hz
Potência, W
Cabo, m
PNC
EAN
* Sim tem / – Não tem

*/*/*

*/*/*

PerfectFit porta
deslizante
Time Beam
10 Níveis

PerfectFit porta
deslizante
*
10 Níveis

Carga completa
*/*
*
Sim, 4

Carga completa
*/*
*
Sim, 4

200-240
50-60
1550-2200
1,6
911 438 369
7332543675654

220-240
50
1950
1,6
911 434 578
7332543675562
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Ficha de produto de acordo com a norma (UE)
Nº 1060/2010

Especificações Técnicas

Loiça
Totalmente Integráveis

KEMC8320L

KESC7310L

KEQC7200L

KEAD7200L

Electrolux
KEMC8320L
14
A+++
237
0,832
0,5
5
2940
10,5
A
Eco 50
240
1
44
Integrar

Electrolux
KESC7310L
13
A+++
234
0,821
0,5
5
2772
9,9
A
Eco 50
240
1
46
Integrar

Electrolux
KEQC7200L
13
A++
262
0,921
0,5
5
2772
9,9
A
Eco 50
240
1
46
Integrar

Electrolux
KEAD7200L
13
A++
262
0,921
0,5
5
2772
9,9
A
Eco 50
240
1
46
Integrar

*
*
2
Digital multifunções
Touch Control
*
*
MaxiFlex
Inverter
8/3

*
*
2
Digital multifunções
Touch Control
*
Inverter
8/3

*
*
2
Digital multifunções
Touch Control
Inverter
8/3

*
*
1
LED
Touch Control
Inverter
6/2

818
596
550

818
596
550

818
596
550

818
596
550

*
*
*
1h-24h

*
*
*
1h-24h

*
*
*
1h-24h

*
3h

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Ficha de produto de acordo com a norma (UE)
Nº 1060/2010

Marca
Modelo
Nº Talheres
Classe de eficiência energética
Consumo anual de energia (kWh)
Consumo de energia no ciclo normal (KWh)
Consumo no modo desligado (W)
Consumo no modo stand-by (W)
Consumo anual de água (l)
Consumo de água por ciclo (l)
Eficiência de secagem
Programa declarado
Duração do programa declarado (min)
Duração no modo stand-by (min)
Nível de ruído (dB(A))
Instalação
CARACTERíSTICAS
Tecnologia RealLife®
AirDry
QuickSelect
Nível QuickSelect
Display
Controlo eletrónico
Braço Aspersor Satélite
Braço Aspersor Teto
3º Cesto de talheres
Motor Inverter
Nº de programas/temperaturas
DIMENSõES
Altura, mm
Largura, mm
Profundidade, mm
FuNçõES
ExtraHygiene
ExtraPower
XtraDry
GlassCare
Time Manager
MyFavorite
Auto Off
Início diferido
PROGRAMAS
AutoSense
Quick, 30 minutos
160 minutos
90 minutos
60 minutos
Eco 50ºC
AutoFlex 45-70ºC
Intensivo 70ºC
Enxaguar
Ciclo manutenção
OuTROS
Secagem AirDry
Luz Interior
Bitérmica
Aquasensor/Aqua Control/Segurança
contra inundações
Sistema de instalação
Beam-on-floor
Descalcificador
EQuIPAMENTO
Cesto superior regulável
SoftSpikes / SoftGrips
Suporte para copos rebatível cesto superior
Suporte rebatível cesto inferior
LIGAçãO ELéTRICA
Voltagem, V
Frequência, Hz
Potência, W
Cabo, m
PNC
EAN
* Sim tem / – Não tem

*/*/*

*/*/*

*/*/*

*/*/*

PerfectFit porta
deslizante
*
10 Níveis

PerfectFit porta
deslizante
*
10 Níveis

PerfectFit porta
deslizante
*
10 Níveis

PerfectFit porta
deslizante
10 Níveis

Carga completa
*/*
Sim, 4

Carga completa
-/*
Sim, 2

Carga completa
*/*
Sim, 2

Carga completa
-/*
-

220-240
50
1950
1,5
911 536 440
7332543677825

220-240
50
1950
1,5
911 536 424
7332543673025

220-240
50
1950
1,5
911 536 437
7332543677795

220-240
50
1950
1,5
911 535 223
7332543673384

Loiça

Totalmente Integráveis

Painel à vista

ESL4510LO
Ficha de produto de acordo com a norma (UE)
Nº 1060/2010

ESI5525LAX
Ficha de produto de acordo com a norma (UE)
Nº 1060/2010

Marca

Electrolux

Marca

Modelo

ESL4510LO

Modelo

Nº Talheres

9

Nº Talheres

Classe de eficiência energética

A+

Classe de eficiência energética

-

Etiqueta Ecológica EU

13
A++
-

Consumo anual de energia (kWh)

222

Consumo anual de energia (kWh)

262

Consumo de energia no ciclo declarado (KWh)

0,78

Consumo de energia no ciclo declarado (KWh)

0,92

Consumo no modo desligado (W)

0,5

Consumo no modo desligado (W)

0,5

Consumo no modo stand-by (W)

0,1

Consumo no modo stand-by (W)

Consumo anual de água (l)
Eficiência de secagem
Programa declarado
Duração do programa declarado (min)

2775
A
Eco 50
245

Consumo anual de água (l)
Eficiência de secagem
Programa declarado
Duração do programa declarado (min)

0,1
2775
A
Eco 50
237

Duração no modo stand-by (min)

5

Duração no modo stand-by (min)

5

Nível de ruído (dB(A))

47

Nível de ruído (dB(A))

47

Instalação
CARACTERíSTICAS
Consumo de água ciclo, L
Material da Cuba
Tecnologia RealLife®
Display
Motor Inverter

Totalmente
Integrável
9,9
Inox
LED
*

Nº de programas / temperaturas

5/4

DIMENSõES
Altura (mm)

818

Largura (mm)

446

Profundidade (mm)

550

Altura do nicho (mm)

820/900

Largura do nicho (mm)

450

Profundidade do nicho (mm)

550

OPçõES
TimeManager

*

MyFavourite

*

AutoOff
Inicio diferido

*
1h-24h

PROGRAMAS
AutoFlex 45-70ºC

*

FlexiWash

-

Eco 50ºC

*

Copos 45ºC

-

1 hora 55ºC / 50ºC

-

Intensivo 70ºC

*

Normal 65ºC

-

Rápido 30min 60ºC

*

Pré-Lavagem

*

CARACTERíSTICAS
Air Dry / XrtraDry

*/*

Iluminação interior

-

Bitérmica

*

Aquasensor/Aqua Control/Segurança contra
inundações
EQuIPAMENTO
Cesto ajustável em altura

*/ */ *
com Carga
-/-

Suporte copos no cesto superior/inferior

*/-

Frequência, Hz
Potência, W
Cabo, m
PNC
EAN
* Sim tem / – Não tem

Painel à Vista

CARACTERíSTICAS
Consumo de água ciclo, L
Material da Cuba
Tecnologia RealLife®
Display
Motor Inverter
Nº de programas / temperaturas

9,9
Inox
LED
*
6/4

DIMENSõES
Altura (mm)

818

Largura (mm)

596

Profundidade (mm)
Altura do nicho (mm)

575
820/880

Largura do nicho (mm)

600

Profundidade do nicho (mm)

550

OPçõES
TimeManager

*

MyFavourite

*

AutoOff
Inicio diferido

*
1h-24h

PROGRAMAS
AutoFlex 45-70ºC

*

FlexiWash

-

Eco 50ºC

*

Copos 45ºC

*

1 hora 55ºC / 50ºC

-

Intensivo 70ºC

*

Normal 65ºC

-

Rápido 30min 60ºC

*

Pré-Lavagem

*

CARACTERíSTICAS
Air Dry / XrtraDry

*/*

Iluminação interior

-

Bitérmica

*

Aquasensor/Aqua Control/Segurança
contra inundações

*/ */ *

EQuIPAMENTO

SoftSpikes/ SoftGrips
LIGAçãO ELéTRICA
Voltagem, V

Instalação

220-240
50
1950
1,5 Euro Moulded
911 076 065
7332543566129

Cesto ajustável em altura

com Carga

SoftSpikes/ SoftGrips

2/-

Suporte copos no cesto superior/inferior

*/-

LIGAçãO ELéTRICA
Voltagem, V
Frequência, Hz
Potência, W

220-240
50
1950

Cabo, m

1,5 Euro Moulded

PNC

911 526 286
7332543566259

EAN
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Etiqueta Ecológica EU

Electrolux
ESI5525LAX

E4DHCB01

Cesto de talheres universal

Consumíveis & Acessórios
Cesto de talheres com pega que
dobra para baixo para não obstruir
o braço aspersor.
Para máquinas de lavar loiça de 45
e 60 cm.

4 unidades por caixa - preço unitário

E9DHGB01

Cesto para copos

PT: 21,57€
PNC: 902 979 235
EAN: 7321422641002

Cesto para lavagem de copos
delicados.
Capacidade: até 8 copos.
Adapta-se a todas as máquinas de
lavar loiça com 60 cm e 45 cm de
largura.

6 unidades por caixa – preço unitário

M3DCP200

Desengordurante

PT: 32,41€
PNC: 902 979 554
EAN: 7321423447436

Mantenha a máquina de lavar
loiça limpa e fresca com o
desengordurante.
Remove odores desagradáveis e
depósitos de alimentos.
Cada unidade é composta por 2
saquetas de 100g. Recomenda-se
o uso de 1 saqueta por tratamento.
30 unidades por caixa - preço unitário

M3GCS200

Sal restaurador

PT: 7,48€
PNC: 902 979 920
EAN: 7332543679164

O mesmo sal para ambas as
máquinas, de lavar loiça e roupa.
Evita o depósito de calcário.
Garante a melhor performance
com o mínimo consumo de energia
e detergente. Também restaura o
brilho da sua loiça.
Cada unidade: 1Kg
12 unidades por caixa - preço unitário

PT: 3,24€
PNC: 902 979 927
EAN: 7332543659678

M3DCR200

Abrilhantador

Loiça
O nosso abrilhantador garante que
a sua loiça fica seca e brilhante.
A fórmula repelente à água
contribui para que os seus pratos,
copos e talheres fiquem secos, para
resultados impecáveis.
Cada unidade: 300ml

12 unidades por caixa - preço unitário

M3GCP400

Limpeza & Cuidado 3 em 1

PT: 7,58€
PNC: 902 979 922
EAN: 7332543659791

Mantenha a sua máquina
impecável com o kit de cuidado 3
em 1, composto por descalcificador,
desengordurante e limpa máquinas.
Recomenda-se utilização uma vez
por mês ou a cada 30 ciclos.
Cada unidade contém 1 saqueta
de 50g.

12 unidades por caixa - preço unitário

PT: 19,40€
PNC: 902 979 919
EAN: 7332543659500
6 unidades por caixa - preço unitário

M3GCP300

Descalcificador

PT: 10,73€
PNC: 902 979 918
EAN: 7332543659517

Descalcificador para máquinas de
lavar loiça e máquinas de lavar
roupa.
Cada unidade contém 2 saquetas
de 50g

30 unidades por caixa - preço unitário

O nosso descalcificador universal
protege os aparelhos contra a
corrosão, neutralizando o calcário.
Cada unidade contém 1 litro.

12 unidades por caixa - preço unitário

PT: 8,56€
PNC: 902 979 913
EAN: 7332543659708
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M3KCD200

Descalcificador universal

PT: 7,48€
PNC: 902 979 928
EAN: 7332543659685

Fornos

Sabia que com um forno com vapor:
• Realça os sabores.
• Conserva a humidade dos alimentos.
• Cozinha uniformemente, e em profundidade.
• Conserva mais nutrientes, vitaminas e
minerais.
• Não necessita de tanto azeite e gorduras para
cozinhar os alimentos.
• Cozinha 20% mais rápido que um forno
tradicional.
• Não transfere sabores, permitindo cozinhar a
refeição principal ao mesmo tempo que a
sobremesa.
• Cozinha diretamente os alimentos congelados,
sem necessidade de descongelá-los.

COM VAPOR

16 / 17

COnVEnCiOnAL

Roupa

Roupa

#vivaasuaroupa
Máquinas de Lavar Roupa
PerfectCare............................................... 187
TimeCare ................................................... 189
PerfectCare Encastre ............................. 191

Máquinas de Lavar e Secar
PerfectCare................................................ 196
PerfectCare Encastre ............................ 197

Secadores
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PerfectCare............................................... 202

Viva
a sua roupa
A roupa. Algo muito pessoal.
Carrega as nossas esperanças
e recordações refletindo
perfeitamente quem somos. Conta
histórias sobre quem a usa – um
reflexo de quem somos e quem
queremos ser. Mas 70% das roupas
são deitadas fora cedo demais,
devido a danos irreversíveis
fruto de maus hábitos de cuidado.
Cuide e viva a sua roupa.

Hábitos do passado
As etiquetas de fabricante com informação
obsoleta, juntamente com os hábitos de lavagem e
secagem da roupa que herdámos do passado,
condicionam a forma como hoje cuidamos da
roupa: 40% dos consumidores lavam à mão as
peças mais delicadas.
A vida de 90% das nossas roupas é
significativamente reduzida pelo facto de não
receber os cuidados mais adequados. O
consumidor comum geralmente esclarece as suas
questões recorrendo a conteúdo online que nem
sempre é fidedigno. Isto é uma consequência da
falta de conhecimento que ainda se verifica nesta
área.
Além disso, os consumidores usam sempre os
mesmos programas (em média 3),
independentemente do tipo de peça ou tecido,
com receio de estragar a roupa.
O nosso estilo e personalidade traduzem-se na
nossa roupa e na forma como nos vestimos – é a
nossa marca pessoal, a nossa identidade. Se
nossas roupas nos protegem e mimam diariamente,
por que não as mimamos nós?

O novo controlo intuitivo
permite-lhe selecionar de
forma fácil e cómoda o
programa que pretende.

Roupa

As fibras das suas roupas serão
realmente protegidas e as cores
manter-se-ão vivas.
Use os programas específicos para lavar
e secar lã para que as suas roupas
permaneçam como novas durante muito
mais tempo.
Todos os modelos da gama PefectCare
foram testados pela The Woolmark
Company.

Certificado Woolmark Blue
Este selo garante que pode lavar e
secar até as suas peças de roupa mais
delicadas com etiqueta do fabricante
“só lavar à mão” com toda a
segurança, nos modelos certificados.
Todos os modelos da nova linha
PefectCare foram testados pela The
Woolmark Company.

Lave 5 kg em 59 min a 30ºC
O programa UltraWash proporciona um melhor desempenho de
limpeza e melhor cuidado em menos de uma hora, sem
comprometer a eficiência, permitindo-lhe excelentes resultados
de lavagem de forma rápida e a 30ºC. Desta forma, a sua
roupa mantém-se como nova durante mais tempo.

Programa rápido standard

Programa UltraWash

Lavar a 30ºC com resultados de 40ºC
Graças ao Sistema UltraCare presente
das máquinas de lavar roupa
PerfectCare da sére 800, que contribui
de forma inequívoca para ativar as
propriedades do detergente, antes
deste entrar em contacto com a roupa,
é possível lavar de forma eficaz a 30ºC
com resultados de 40ºC.

176 / 177

Menos desgaste, mais
poupança
Todos as máquinas de lavar
roupa PerfectCare estão
equipadas com sensores que
ajustam automaticamente o
ciclo à carga, o que lhe permite
poupar tempo, água e energia.
Por outro lado, tem a garantia
de que as peças de roupa não
são lavadas durante tempo
desnecessário, mantendo a sua
aparência e ficando bem
lavadas.

Gama de máquinas de lavar roupa
Escolha o modelo ideal para si

PerfectCare 800

Texturas totalmente
preservadas
PerfectCare 700
PerfectCare 600

Lavagem cuidada
todos os dias
TimeCare 500

Programas que se
ajustam ao seu tempo
Lavagem rápida
cuidado eficiente
Graças a seus ciclos
rápidos e à possibilidade
de encurtar programas,
pode adaptar a
lavagem da roupa ao
tempo que tem, sem
abrir mão de bons
resultados de lavagem.

TimeManager

Cuidado personalizado
em menos tempo
O sistema SensiCare
ajusta a quantidade
de água, tempo e
energia em função
de cada carga,
evitando a lavagem
em excesso e cuidando
convenientemente
de todas as peças
de roupa.

Roupa sempre pronta
a vestir, sem vincos
Um toque de vapor
para engomar menos
O sistema SteamCare
aplica vapor no final do
ciclo de lavagem para
reduzir as rugas em até
33%. Acabamentos mais
suaves sem necessidade
de passar a ferro.

Fibras suaves, lavagem
após lavagem
O sistema UltraCare
cuida das suas roupas
mais delicadas
graças à pré-mistura
de detergente e
amaciador antes
de entrarem em
contato com a roupa,
protegendo a sua
roupa e deixando-a
como nova.

UltraCare
SteamCare*

UltraWash

SensiCare

SensiCare

SensiCare

TimeManager

TimeManager

TimeManager

* Sistema SteamCare disponível em máquina de lavar roupa de encastre.

Roupa

Sistema UltraCare
Pré-mistura o detergente e o amaciador, no momento
certo, antes de entrarem no tambor, para lavagem
mais rápida e eficiente. As propriedades do detergente
são potenciadas mesmo a baixa temperatura e a
distribuição do amaciador é perfeitamente
homogénea.

Programa UltraWash
Cuidado máximo e lavagem excelente em
menos de uma hora, a baixa temperatura.

SteamCare - Descubra o poder do vapor
As lavandarias profissionais contam com vapor para
relaxar as fibras e eliminar as rugas. O nosso programa
de vapor coloca-lhe este benefício na ponta dos
dedos, ideal para eliminar odores e facilitar a
passagem a ferro.

Sistema SensiCare
Os sensores detetam a carga e ajustam o consumo de
recursos em conformidade. Deste modo, consegue um
ciclo eficiente e evita a lavagem excessiva das suas
roupas.

TimeManager
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A função TimeManager baseia-se na experiência dos
profissionais. Permite ajustar a duração do ciclo de
lavagem, tendo em conta a sujidade da roupa e o
tempo de que dispõe. Permite reduzir o consumo e o
tempo do ciclo em função da carga.

Máquinas de lavar roupa
Vale a pena saber

Opção SoftPlus
Distribuição uniforme do amaciador por toda a carga,
potenciando a ação do amaciador, para que a roupa fique
mais macia e perfumada.

Para que nenhuma peça fique de fora
Com a função Pause&Add, pode adicionar peças de roupa
de que se esqueceu. Permite adicionar roupas sempre que
o volume de água estiver abaixo da moldura da porta.

Programas especiais
Porque nem todos os tecidos são iguais, nem todos devem
ser lavados da mesma forma. Selecione o programa mais
adequado para oferecer o máximo cuidado às suas peças
de roupa favoritas.

Sistema SteamCare
O sistema SteamCare permite-lhe terminar ciclo de
lavagem com vapor para reduzir as rugas em um terço.
Também pode optar por um programa de vapor independe
para desenrugar ou simplesmente refrescar as suas peças
de roupa secas ou já usadas. Pode ainda adicionar a nova
fragrância FreshScent ao ciclo refrescar, para perfumar a
sua roupa.

Roupa

Sistema FreshScent
Refresca tecidos delicados entre
lavagens com fragrância e vapor.

anos de
garantia

Motor Inverter
Confiável, silencioso, rápida e
energeticamente eficiente. E com 10
anos de garantia!

Máxima limpeza
O programa UltraWash é o único
que garante cuidado e limpeza das
suas roupas a baixa temperatura,
em menos de uma hora sem perder
eficiência na lavagem.
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Motor Inverter

PerfectCare 800
com Sistema UltraCare
Fibras suaves.
Lavagem após lavagem.
Nas máquinas de lavar roupa
PerfectCare 800 com Sistema
UltraCare, o detergente e o
amaciador são totalmente ativados
na água antes de alcançar as roupas.
O que proporciona uma lavagem
completa e consistente, de forma
rápida e suave. Porque sabemos
que quanto mais curtos e suaves
forem os ciclos de lavagem, maior a
durabilidade das roupas.
Se usar amaciador, garantimos que
todas as fibras são alcançadas e
protegidas.
Após cada ciclo, os tecidos ficam
como novos.

O Sistema UltraCare mistura
o detergente e o amaciador
com a água antes destes
entrarem no tambor, na fase
certa do ciclo de lavagem.
Depois distribui completa e
uniformemente a solução por
toda a carga. Desta forma
tem a garantia de que cada
fibra é limpa e cuidada, para
que a roupa fique protegida
e como nova.

Lavagem
Tradicional

Com Sistema
UltraCare

Roupa

PerfectCare 700
com Sistema SteamCare*
Roupas frescas
e sempre prontas a vestir
O Sistema SteamCare permite-lhe
refrescar com vapor mesmo os
tecidos mais delicados, como lãs,
mantendo-os como novos.
Prolongue a vida útil da sua roupa
com menos ciclos de lavagem e
tenha roupa pronta a vestir sempre
que necessita.
* Sistema SteamCare disponível apenas em modelos de encastre.

Refresque a sua
roupa com o
Sistema
FreshScent*

Sem
SteamCare

Com
SteamCare

* Sistema SteamCare disponível em máquinas
de lavar roupa de encastre.
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Como funciona
Com o revolucionário Sistema
FreshScent pode adicionar uma
agradável fragrância às peças de
roupa, reduzindo a necessidade de
lavar, o que é sinónimo de menos
ciclos e maior durabilidade.

PerfectCare 600
com Sistema SensiCare
Roupa como nova
o dobro do tempo

As Máquinas de Lavar PerfectCare
600 com Sistema SensiCare ajustam
a duração do programa à carga,
consumindo menos energia e água
e evitando que as peças de roupa
sejam lavadas durante demasiado
tempo e proporcionando ciclos mais
económicos para as cargas mais
reduzidas.
Garantem que as peças de roupa
preferidas mantêm o aspeto e o
toque que tinham quando novas
durante mais tempo do que
aconteceria se fossem lavadas em
outras máquinas.
Menos desgaste e menos danos em
cada lavagem.

Máxima versatilidade
Adapta o ciclo a cargas muito reduzidas, a
partir de aproximadamente 1kg.

Roupa

TimeCare 500
com TimeManager
Se tiver hora marcada para sair,
as máquinas de lavar roupa da
TimeCare oferecem ciclos mais
curtos, mantendo suas roupas
como novas.

Ajusta os ciclos ao tempo que tem disponível
O sistema Time Manager permite-lhe saber
quanto demora cada ciclo, tendo em conta a
sujidade da carga, bem como decidir a
duração do programa que melhor se adapta
às suas necessidades no momento.
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Mais tempo para si
Com as máquinas de lavar TimeCare 500, tem
a possibilidade de aproveitar e gerir melhor o
seu tempo, graças aos ciclos de lavagem mais
curtos, de até 14 minutos.

EW8F2146GB

Série 800 UltraCare

Roupa
Na máquina de lavar roupa PerfectCare 800 o detergente e o
amaciador são totalmente ativados na água antes de alcançar a carga,
conferindo às suas roupas uma lavagem completa e consistente, de
forma rápida e suave.
Programa UltraWash: Cuidado máximo e lavagem excelente de 5kg em
menos de 1h.
Programa Outdoor: Ciclo de lavagem que restaura a impermeabilidade
dos tecidos.
Sistema UltraCare: pré-mistura de detergente e amaciador.
Sistema SensiCare: ajuste dos ciclos à carga.

Características
• Tambor Gentle Care

• Classificação energética A+++ -40%

• Óculo Cinza XXL

• Motor Inverter

• Painel com Display Big LED Preto e
Gaveta Branca

• Sistema UltraCare
• Sistema SensiCare

• Cor: Branco

• Programas Especiais: Delicados,
Rápido, Enxaguar, Centrifugar/
Drenar, Vapor Anti-alergia, Edredões,
Sedas, Lãs Plus, Novo Outdoor, Denim
(gangas), UltraWash (5kg /59min)
• Funções: Seleção de temperatura,
Seleção de Centrifugação,
Prélavagem, Nódoas, Enxaguamento
extra, SoftPlus, Engomar Fácil, Início
Diferido, Time Manager, Início/ Pausa,
Silencioso, AutoOff
• Certificado Woolmark Blue
• Segurança para crianças
• Sistema anti inundações

PT: 640€
PNC: 914 916 003
EAN: 7332543620340
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Dimensões (mm):
850 (A) x 600 (L) x 630-660 (P)

• Capacidade: 10 kg; 1400 r.p.m.

Série 600 SensiCare

EW6F4123EB

Na máquina de lavar roupa PerfectCare 600 os ciclos de lavagem são
ajustados à carga, mesmo quando se tratam de pequenas cargas de 1 kg.
Opção SoftPlus: para distribuição uniforme do amaciador por toda a
carga.
Programa Outdoor: Ciclo de lavagem que restaura a impermeabilidade
dos tecidos.
Programa Anti-alergia: Programa de vapor e alta performance que elimina
bactérias e alergénios.

Características
• 10 kg capacidade, 1200 r.p.m.

• Óculo Cinza Escuro XXL

• Classificação energética A+++ -20%

• Painel Branco com Display LED preto

• Motor Inverter

• Cor: Branco

• Sistema SensiCare

Dimensões (mm):
850 (A) x 600 (L) x 600-660 (P)

• Programas Especiais: Delicados,
Rápido, Enxaguar, Centrifugar/
Drenar, Vapor Anti-alergia, Edredões,
Sedas, Lãs Plus, Novo Outdoor, Denim
• Funções: Seleção de temperatura e
Centrifugação, Pré-lavagem, Enxag.
extra, SoftPlus, Início Diferido, Time
Manager, Início/Pausa, AutoOff
• Certificado Woolmark Blue
• Segurança para crianças
• Sistema anti inundações

PT: 548€
PNC: 914 916 406
EAN: 7332543578863

EW6F4923EB

Série 600 SensiCare

• Tambor Gentle Care

Na máquina de lavar roupa PerfectCare 600 os ciclos de lavagem são
ajustados à carga, mesmo quando se tratam de pequenas cargas de 1kg.
Opção SoftPlus: para distribuição uniforme do amaciador por toda a
carga.
Programa Outdoor: Ciclo de lavagem que restaura a impermeabilidade
dos tecidos.
Programa Anti-alergia: Programa de vapor e alta performance que elimina
bactérias e alergénios.

Características

Dimensões (mm):
850 (A) x 600 (L) x 600-660 (P)

• 9 kg capacidade, 1200 r.p.m.

• Óculo Cinza Escuro XXL

• Classificação energética A+++ -20%

• Painel Branco com Display LED preto

• Motor Inverter

• Cor: Branco

• Sistema SensiCare
• Programas Especiais: Delicados,
Rápido, Enxaguar, Centrifugar/
Drenar, Vapor Anti-alergia, Edredões,
Sedas, Lãs Plus, Novo Outdoor, Denim
• Funções: Seleção de temperatura e
Centrifugação, Pré-lavagem, Enxag.
extra, SoftPlus, Início Diferido, Time
Manager, Início/Pausa, AutoOff
• Certificado Woolmark Blue
• Segurança para crianças
• Sistema anti inundações
• Tambor Gentle Care

PT: 503€
PNC: 914 916 407
EAN: 7332543578870

EW6F5922EF

Série 600 SensiCare

Roupa
Na máquina de lavar roupa PerfectCare 600 os ciclos de lavagem são
ajustados à carga, mesmo quando se tratam de pequenas cargas de 1kg.
Programa Outdoor: Ciclo de lavagem que restaura a impermeabilidade
dos tecidos.

Características
• 9 kg capacidade, 1200 r.p.m.

• Óculo Branco

• Classificação energética A+++ -20%

• Painel Branco com Display LCD dígitos

• Motor Inverter

• Cor: Branco

• Sistema SensiCare

Dimensões (mm):
850 (A) x 600 (L) x 600-660 (P)

• Programas Especiais: Delicados,
Rápido, Enxaguar, Centrifugar/
Drenar, Higienizar, Edredões, Sedas,
Lãs Plus, Novo Outdoor, Denim
• Funções: Seleção de temperatura e
Centrifugação, Pré-lavagem, Enxag.
extra, Início Diferido, Time Save, Início/
Pausa, AutoOff
• Certificado Woolmark Blue
• Segurança para crianças
• Sistema anti inundações

PT: 485€
PNC: 914 916 602
EAN: 7332543651979

EW2F4822AB

TimeCare 500

• Tambor Gentle Care

A função TimeManager baseia-se na experiência dos profissionais.
Esta função permite ajustar a duração do ciclo de lavagem, tendo em
conta a sujidade da roupa e o tempo de que dispõe. Permite reduzir o
consumo e o tempo do ciclo em função da carga.

Características
• 8 kg capacidade, 1200 r.p.m.

• Painel Branco com Display LCD dígitos

• Classificação energética A+++

• Cor: Branco

• Motor Universal
• Sistema AutoSense
• Programas Especiais: Delicados,
Diário Express, Rápido 30min, Rápido
14min, Enxaguar, Centrifugar, Drenar,
Anti alergia, Edredões, Desporto, Lãs/
Sedas
• Funções: Seleção de temperatura e
Centrifugação, Pré-lavagem, Enxag.
extra, Início Diferido, Time Manager,
Engomar fácil, Início/Pausa, AutoOff
• Segurança para crianças
• Sistema anti inundações
• Tambor Gentle Care
• Óculo Branco

PT: 397€
PNC: 914 912 363
EAN: 7332543685431
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Dimensões (mm):
850 (A) x 600 (L) x 559-578 (P)

Roupa
Série 700 SteamCare Encastre

EW7F3846OF

O sistema SteamCare permite finalizar cada lavagem com vapor para
reduzir as rugas em 33%, tornando mais fácil passar a ferro.
A tecnologia SensiCare ajusta automaticamente o ciclo à carga e ao tipo
de tecido.
Com FreshScent combine vapor com um aroma suave para refrescar as
suas roupas.
A função SoftPlus melhora a distribuição do amaciador, protegendo a
roupa e deixando-a mais macia.
O Programa Anti-Alergia combina altas temperaturas com um ciclo de
lavagem a vapor para eliminar alérgenos e bactérias das roupas.

Características
• 8 kg capacidade, 1400 r.p.m.
• Classificação energética A+++ -20%

• Painel com Display LED e indicadores
LCD

• Motor Inverter
• Sistemas SensiCare e SteamCare

Dimensões (mm):
819 (A) x 596 (L) x 540-553 (P)

• Programas Especiais: Delicados, Antialergia, Vapor FreshScent, Enxaguar,
Centrifugar/Drenar, Edredões, 14 min,
Desporto, Outdoor, Denim, Lãs/Sedas
• Funções: Seleção de temperatura e
Centrifugação, Pré-lavagem, Enxag.
extra, SoftPlus, Acabamento Vapor,
Início Diferido, Time Manager, Início/
Pausa, AutoOff

min. 600 mm
596 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

553 mm

16-22 mm
819 mm
50 mm

• Certificado Woolmark Blue
• Segurança para crianças

50 mm

• Sistema anti inundações

140 mm

• Tambor Gentle Care

76 mm

Série 700 SteamCare Encastre

EW7F4722NF

PT: 731€
PNC: 914580008
EAN: 7332543635290

O sistema SteamCare permite finalizar cada lavagem com vapor para
reduzir as rugas em 33%, tornando mais fácil passar a ferro.
A tecnologia SensiCare ajusta automaticamente o ciclo à carga e ao tipo
de tecido.
Com FreshScent combine vapor com um aroma suave para refrescar as
suas roupas.
A função SoftPlus melhora a distribuição do amaciador, protegendo a
roupa e deixando-a mais macia.
O Programa Anti-Alergia combina altas temperaturas com um ciclo de
lavagem a vapor para eliminar alérgenos e bactérias das roupas.

Características
• 7 kg capacidade, 1200 r.p.m.
• Classificação energética A+++

• Painel com Display LED e indicadores
LCD

• Motor Universal
• Sistemas SensiCare e SteamCare

Dimensões (mm):
819 (A) x 596 (L) x 540-553 (P)

• Programas Especiais: Delicados, Antialergia, Vapor FreshScent, Enxaguar,
Centrifugar/Drenar, Edredões, 14 min,
Desporto, Outdoor, Denim, Lãs/Sedas

596 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

553 mm

16-22 mm
819 mm
50 mm

• Funções: Seleção de temperatura e
Centrifugação, Pré-lavagem, Enxag.
extra, SoftPlus, Acabamento Vapor,
Início Diferido, Time Manager, Início/
Pausa, AutoOff
• Certificado Woolmark Blue
• Segurança para crianças

50 mm

140 mm
76 mm

• Sistema anti inundações
• Tambor Gentle Care

PT: 640€
PNC: 914580208
EAN: 7332543635320
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min. 600 mm

Especificações Técnicas

Máquinas de lavar roupa
Livre Instalação

EW8F2146GB

EW6F4123EB

EW6F4923EB

EW6F5922EF

EW2F4822AB

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº 1061/2010

Marca
Modelo
Capacidade máxima (kg)
Classe de eficiência energética
Etiqueta Ecológica EU

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EW8F2146GB

EW6F4123EB

EW6F4923EB

EW6F5922EF

EW2F4822AB

10

10

9

9

8

A+++ -40%

A+++ -20%

A+++ -20%

A+++ -20%

A+++

-

-

-

-

-

Consumo anual de energia (kWh)

144

186

173

173

190

Consumo de energia programa Algodões
60 °C, carga completa (kWh)

0,72

0,93

0,95

0,95

0,96

Consumo de energia programa Algodões
60 °C, meia carga (kWh)

0,30

0,70

0,64

0,64

0,73

Consumo de energia programa Algodões
40 °C, carga completa (kWh)

0,51

0,65

0,61

0,61

0,62

Consumo no modo desligado (W)

0,3

0,3

0,30

0,3

0.48

Consumo no modo inativo (W)
Consumo anual de água (l)
Classe de eficiência centrifugação
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)
Humidade residual (%)

0,3

0,3

0,30

0,3

0.48

11790

11790

10390

10390

9999

B

B

B

B

B

1400

1200

1200

1400

1200

52

53

53

53

53

Algodão 60ºC e
Algodão 40ºC

Algodão 60ºC e
Algodão 40ºC

Algodão 60ºC e
Algodão 40ºC

Algodão 60ºC e
Algodão 40ºC

Algodão 60ºC e
Algodão 40ºC

Duração programa Algodões 60°C, carga
completa (min)

271

246

248

248

244

Duração programa Algodões 60°C,
meia carga (min)

264

206

209

209

210

Duração programa Algodões 40°C,
carga completa (min)

259

259

205

205

196

5

5

5

5

5

53

53

53

53

53

Programas de lavagem declarados

Duração em modo inativo (min)
Nível de ruído na lavagem (dB(A))
Nível de ruído na centrifugação (dB(A))
Instalação

76

75

75

75

75

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

Livre Instalação

DIMENSõES
Altura (mm)

850

850

850

850

850

Largura (mm)

600

600

600

600

600

630-660

600-660

600-660

600-660

559-578

Woolmark Blue

Woolmark Blue

Woolmark Blue

Woolmark Blue

-

*

*

*

*

*

LED Grande

LED Grande

LED Médio

LED Médio

LCD dígitos

Algodões / Algodões Eco

*/*

*/*

*/*

*/*

*/*

Sintéticos / Delicados

*/*

*/*

*/*

*/*

*/*

Rápido / Enxaguar

*/*

*/*

*/*

*/*

*/*

*

*

*

*

*

Vapor Anti-alergia / Edredões

*/*

*/*

*/*

*/*

*/*

Sedas / Lãs Plus

*/*

*/*

*/*

*/*

Lãs/Sedas

Outdoor / Denim (gangas)

*/*

*/*

*/*

*/*

-/-

UltraWash (5kg/59min) / Sport

*/-

-/*

-/-

-/-

-/-

Seleção Temperatura / Centrifugação

*/*

*/*

*/*

*/*

*/*

Pré-lavagem / Nódoas

*/*

*/-

*/-

*/-

*/-

Enxaguamento Extra / Soft Plus

*/*

*/*

*/*

*/*

*/-

Engomar Fácil / Início Diferido

*/*

-/*

-/*

-/*

*/*

*/*/*

*/-/*

*/-/*

*/-/*

*/-/*

*/*

*/*

*/*

*/*

*/*

Voltagem, V

230

230

230

230

230

Frequência, Hz

50

50

50

50

50

Cabo, m / Tipo

1,8 / Euro Moulded

1,8 / Euro Moulded

1,8 / Euro Moulded

1,8 / Euro Moulded

1,8 / Euro Moulded

Profundidade mín / máx (mm)
PERFORMANCE
Certificado Woolmark
Motor Inverter
Display
PROGRAMAS E FUNçõES

Centrifugar e Drenar

Time Manager / Silencioso / AutoOff
Segurança para Crianças / AquaControl
LIGAçãO ELéTRICA

Potência, W

2200

2200

2200

2200

2200

PNC

914 916 003

914 916 406

914 916 407

914 916 602

914 912 363

EAN

7332543620340

7332543578863

7332543578870

7332543651979

7332543685431

* Sim tem / – Não tem

Roupa

Livre Instalação

EW7F3846OF

EW7F4722NF

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº 1061/2010

Marca
Modelo
Capacidade máxima (kg)
Classe de eficiência energética
Etiqueta Ecológica EU

Electrolux

Electrolux

EW7F3846OF

EW7F4722NF

8

7

A+++ -20%

A+++

-

-

Consumo anual de energia (kWh)

156

174

Consumo de energia programa Algodões
60 °C, carga completa (kWh)

0,82

0,93

Consumo de energia programa Algodões
60 °C, meia carga (kWh)

0,56

0,70

Consumo de energia programa Algodões
40 °C, carga completa (kWh)

0,53

0,55

Consumo no modo desligado (W)

0,30

0,48

Consumo no modo inativo (W)

0,30

0,48

10999

10499

Consumo anual de água (l)
Classe de eficiência centrifugação
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)
Humidade residual (%)

B

B

1400

1200

52

53

Algodão 60ºC e
Algodão 40ºC

Algodão 60ºC e
Algodão 40ºC

Duração programa Algodões 60°C, carga
completa (min)

295

250

Duração programa Algodões 60°C,
meia carga (min)

235

205

Duração programa Algodões 40°C,
carga completa (min)

235

200

Programas de lavagem declarados

Duração em modo inativo (min)
Nível de ruído na lavagem (dB(A))
Nível de ruído na centrifugação (dB(A))
Instalação

5

5

46

59

68

78

Encastre

Encastre

DIMENSõES
Altura (mm)

819

819

Largura (mm)

596

596

540-553

540-553

Woolmark Blue

Woolmark Blue

Profundidade mín / máx (mm)
PERFORMANCE
Certificado Woolmark
Motor Inverter
Display

*

*

LED Médio

LED

PROGRAMAS E FUNçõES
Algodões / Algodões Eco

*/*

*/*

Sintéticos / Delicados

*/*

*/*

Acabamento Vapor / Enxaguar

*/*

*/*

Centrifugar e Drenar / 5 Camisas

*/-

*/-

Vapor Anti-alergia / Edredões

*/*

*/*

Vapor FreshScent / Sedas / Lãs Plus

*/*/*

*/*/*

Outdoor / Denim (gangas) / Cortinas

*/*/-

*/*/-

14 min / Sport

*/*

*/*

Seleção Temperatura / Centrifugação

*/*

*/*

Pré-lavagem / Nódoas

*/*

*/-

Enxaguamento Extra / Soft Plus

*/*

-/*

Engomar Fácil / Início Diferido
Time Manager / Silencioso / AutoOff
Segurança para Crianças / AquaControl

-/*

-/*

*/-/*

*/-/*

*/*

*/*
230

Voltagem, V

230

Frequência, Hz

50

50

Cabo, m / Tipo

1,5 / Euro Moulded

1,5 / Euro Moulded

2050

2050

PNC

Potência, W

914 580 008

914 580 208

EAN

7332543635290

7332543635320

* Sim tem / – Não tem
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LIGAçãO ELéTRICA

Máquinas de lavar e secar
PerfectCare 700
Cuidar da roupa,
sem esforço

Nas Máquinas de Lavar e Secar
com Sistema DualCare, os ciclos de
lavagem e secagem são ajustados
ao tipo de tecido e à carga. O que
significa que todas as suas peças de
roupa, de jeans a lãs, passando
pelo vestuário outdoor, podem ser
lavadas e secas de seguida. Com a
garantia de que conservam o seu
aspeto, toque e qualidade ao longo
do tempo.

Roupa

Sistema DualCare - O dobro do cuidado em metade
do espaço.
Ajuste dos ciclos à carga e ao tipo de tecido, na
lavagem e na secagem.

SteamCare - Descubra o poder do vapor
Adiciona vapor à carga para reduzir rugas e refrescar.

FreshScent - Roupa sempre com aroma fresco
Ajuste dos ciclos à carga e ao tipo de tecido, na
lavagem e na secagem.

Vale a pena saber
NonStop 1kg/1h
Lave e seque as suas roupas em apenas 60 minutos graças ao programa
NonStop.
Programa Outdoor
Ciclos de lavagem e secagem que restauram a impermeabilidade dos
tecidos.

Roupas frescas e prontas
a vestir - em quinze minutos
Prolongue a vida útil da sua roupa
com menos ciclos de lavagem.

Concorrência

DualCare
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O Sistema Steam Care permite-lhe
refrescar com vapor mesmo os
tecidos mais delicados, como lãs,
mantendo-os como novos. Com o
novo Sistema FreshScent pode
ainda adicionar uma agradável
fragrância às peças de roupa,
reduzindo a necessidade de lavar,
o que é sinónimo de menos ciclos e
maior durabilidade.

Série 700 SteamCare

EW7W3964LB

Sistema SteamCare: Adiciona vapor à carga para reduzir rugas e
refrescar, evitando lavagens desnecessárias.
Sistema FreshScent: Refresca tecidos delicados entre lavagens com
fragrância e vapor.
Programa Anti-alergia: Programa de vapor e alta performance que elimina
bactérias e alergénios.
Programa Outdoor: ciclos de lavagem e secagem que restauram a
impermeabilidade dos tecidos.

Características

Dimensões (mm):
850 (A) x 600 (L) x 631-660 (P)

• 9kg (lavagem) e 6kg (secagem)

• Segurança para crianças

• Centrifugação: 1600 rpm

• Sistema anti inundações

• Classificação energética A

• Tambor GentleCare

• Motor Inverter

• Óculo Cinza XXL

• Sistemas DualCare e SteamCare

• Painel Branco com Display LED preto

• Programas Especiais: Delicados,
Lãs, Vapor FreshScent, Centrifugar/
Drenar, Enxaguar , Limpeza da
Máquina, Vapor Anti-alergia,
Desporto, Outdoor, Denim, OneGo
1h/1kg

• Cor: Branco

• Funções: Modo Lav./Sec., Seleção
de temperatura e Centrifugação,
Pré-lavagem, Nódoas, Time
Manager, Tempo de Secagem, Nível
de Secagem, Início Diferido, Início/
Pausa, AutoOff
• Woolmark Blue na lavagem e na
secagem

PT: 692€
PNC: 914600713
EAN: 7332543607877

Roupa
Série 700 SteamCare

EW7W4862LB

Sistema SteamCare: Adiciona vapor à carga para reduzir rugas e
refrescar, evitando lavagens desnecessárias.
Sistema FreshScent: Refresca tecidos delicados entre lavagens com
fragrância e vapor.
Programa Anti-alergia: Programa de vapor e alta performance que elimina
bactérias e alergénios.
Programa Outdoor: ciclos de lavagem e secagem que restauram a
impermeabilidade dos tecidos.

Características

Dimensões (mm):
850 (A) x 600 (L) x 631-660 (P)

• 8kg (lavagem) e 6kg (secagem)

• Sistema anti inundações

• Centrifugação: 1600 rpm

• Tambor GentleCare

• Classificação energética A

• Óculo Branco XXL

• Motor Inverter

• Painel Branco com Display LED preto

• Sistemas DualCare e SteamCare

• Cor: Branco

• Programas Especiais: Delicados,
Lãs, Vapor FreshScent, Centrifugar/
Drenar, Enxaguar , Limpeza da
Máquina, Vapor Anti-alergia,
Desporto, Outdoor, Denim, OneGo
1h/1kg
• Funções: Modo Lav./Sec., Seleção de
temperatura e Centrifugação, Prélavagem, Time Manager, Tempo de
Secagem, Nível de Secagem, Início
Diferido, Início/ Pausa, AutoOff
• Woolmark Blue na lavagem e na
secagem

PT: 640€
PNC: 914 600 714
EAN: 7332543607884

• Segurança para crianças

Série 700 SteamCare Encastre

EW7W3866OF

Sistema SteamCare: Adiciona vapor à carga para reduzir rugas e
refrescar, evitando lavagens desnecessárias.
Sistema FreshScent: Refresca tecidos
delicados entre lavagens com fragrância e vapor.
Programa Anti-alergia: Programa de vapor e alta performance que elimina
bactérias e alergénios.
Programa Outdoor: ciclos de lavagem e secagem que restauram a
impermeabilidade dos tecidos.

Características
• 8kg (lavagem) e 4kg (secagem);

• Sistema anti inundações

• Centrifugação: 1600 rpm

• Tambor Protex GentleCare

• Classificação energética A

• Painel com Display LED

• Motor Inverter

• Cor: Branco

• Sistema DualCare e SteamCare

min. 600 mm
596 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

544 mm

16-22 mm
819 mm
50 mm

50 mm

140 mm
76 mm

• Funções: Modo Lav./Sec., Seleção
de temperatura e Centrifugação,
Pré-lavagem, Nódoas, Time Manager,
Tempo de Secagem, Nível de
Secagem, Início Diferido, Início/Pausa,
AutoOff
• Woolmark Blue na lavagem e na
secagem
• Segurança para crianças

PT: 914€
PNC: 914 606 403
EAN: 7332543634194
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• Programas Especiais: Delicados,
Lãs, Vapor FreshScent, Centrifugar/
Drenar, Enxaguar, Limpeza da
Máquina, Vapor Anti-alergia,
Desporto, Outdoor, Denim, OneGo
1h/1kg

Dimensões (mm):
819 (A) x 596 (L) x 540-544 (P)

Especificações Técnicas

Roupa

Máquinas de lavar e secar
Livre Instalação

EW7W3964LB

Encastre

EW7W4862LB

EW7W3866OF

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº 1061/2010

Marca
Modelo

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EW7W3964LB

EW7W4862LB

EW7W3866OF

Capacidade máxima lavagem(kg)

9

8

8

Capacidade máxima secagem(kg)

6

6

4

Classe de eficiência energética

A

A

A

Consumo energia Lav. + Centrifug.+ Secagem (KWh)

-

-

-

Consumo energia Lavagem + Centrifugação (KWh)

-

-

-

Classe de eficiência na lavagem

-

-

-

Humidade residual (%)

-

-

-

Velocidade máxima de centrifugação (rpm)

1600

1600

1600

Consumo água Lav. + Centrif. + Secagem (l)

-

-

-

Duração programa Lav. + Secagem, min

-

-

-

Cons. anual energia Lav. + Centrif. + Secagem (KWh)

-

-

-

Cons. anual água Lav. + Centrif. + Secagem (l)

-

-

-

Consumo anual energia Lav. + Centrifug. (KWh)

-

-

-

Consumo anual água Lav. + Centrifug. (l)

-

-

-

Nível de ruído na lavagem (dB(A))

-

-

-

Nível de ruído na centrifugação (dB(A))

-

-

-

Nível de ruído na secagem (dB(A))

-

-

-

Livre Instalação

Livre Instalação

Encastre

Instalação
DIMENSõES
Altura (mm)

850

850

819

Largura (mm)

600

600

596

631-660

631-660

540-544

Sistema SteamCare

*

*

*

Sistema DualCare

*

*

*

Woolmark Blue

Woolmark Blue

Woolmark Blue

*

*

*

Condensação

Condensação

Condensação

Profundidade mín / máx (mm)
TECNOLOGIA DE LAVAGEM

PERFORMANCE E CARACTERíSTICAS
Certificado Woolmark (lavagem e secagem)
Motor Inverter
Tecnologia de Secagem
Tambor ProTex

*

*

*

Sensor de Caudal

*

*

*

Doseador de Detergente Líquido
Volume do Tambor (l)
Display
Cor

*

*

*

69

69

52

LED Médio Preto

LED Pequeno Preto

LED Médio

Branco

Branco

Branco

PROGRAMAS E FUNçõES
Algodões / Algodões Eco

*/*

*/*

*/*

Sintéticos / Delicados

*/*

*/*

*/*

Lãs / Vapor e FreshScent

*/*

*/*

*/*

Centrifugar e Drenar / Enxaguar

*/*

*/*

*/*

Limpeza da Máquina / Vapor Anti-alergia

*/*

*/*

*/*

Desporto / Outdoor

*/*

*/*

*/*

Denim (gangas) /One GO 1h 1kg

*/*

*/*

*/*

Seleção Temperatura / Centrifugação

*/*

*/*

*/*

Pré-lavagem / Nódoas

*/*

*/-

*/*

*

*

*

Início Diferido / Modo Lav. & Sec.

*/*

*/*

*/*

Tempo de Secagem / Nível de Secagem

*/*

*/*

*/*

Segurança para Crianças / Anti inundações

*/*

*/*

*/*
230

Time Manager

Voltagem, V

230

230

Frequência, Hz

50

50

50

Cabo, m / Tipo

1,8 / Euro Moulded

1,8 / Euro Moulded

1,5 / Euro Moulded

2200

2200

2050

PNC

Potência, W

914 600 713

914 600 714

914 606 403

EAN

7332543607877

7332543607884

7332543634194

* Sim tem / – Não tem
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LIGAçãO ELéTRICA

Gama de Secadores
Escolha o modelo ideal para si

Secador PerfectCare 700

Roupa como nova
a cada dia
O controlo de temperatura de
que as suas roupas precisam
O sistema de secagem
bomba de calor GentleCare
permite-lhe secar qualquer
tipo de roupa a metade
da temperatura, sem
encolhimentos. O design do
tambor GentleCare contribui
para que a roupa se mantenha
em perfeitas condições.
A tecnologia SensiCare ajusta
a quantidade de tempo e
energia para cada carga,
oferecendo a secagem ideal.

GentleCare
TimeManager
SensiCare

Sistema GentleCare
Roupas secas a quase
metade da temperatura.

Sistema SensiCare
Deteção de humidade e ajuste
do tempo de secagem.

Roupa

Secadores
PerfectCare 700
com Sistema GentleCare
Secagem perfeita a baixa temperatura
Sistema GentleCare, um toque de calor mais suave para o cuidado superior das
suas roupas.
O sistema GentleCare seca a sua roupa a uma temperatura quase duas vezes
inferior do que a usada nos secadores convencionais, impedindo que as roupas
sejam expostas a calor excessivo e poupando energia.

Filtro EcoFlow
Fácil de limpar, resulta numa
circulação de ar eficiente, o que
garante um consumo de
energia reduzido enquanto
seca.
Tambor reversível
Reduz a formação de pregas
e rugas.
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Sistema SensiCare
Cuidado personalizado em menos
tempo. O sistema SensiCare ajusta a
duração do ciclo, a temperatura e o
consumo de energia em função da
carga, para evitar que a roupa seja
sujeita a calor em excesso.

NOVO

Bomba de Calor: Série 700 GentleCare

EW7H4854IB

Filtro EcoFlow: fácil de limpar, resulta numa circulação de ar eficiente, o
que garante um consumo de energia reduzido enquanto seca.
Sistema GentleCare: roupa seca a quase metade da temperatura, o que
lhe permite um cuidado superior enquanto poupa energia.
Sistema SensiCare: deteção de humidade e ajuste do tempo de secagem.

Características
• Capacidade: 8 kg

• Porta reversível

• Classificação energética A++

• Painel com Display tátil LCD Preto e
Gaveta Branca

• Motor Universal Assíncrono
Dimensões (mm):
850 (A) x 596 (L) x 638-662 (P)

• Sistemas GentleCare e Sistema
SensiCare

• Cor: Branco

• Programas: Roupa de Cama, Algodão
ECO, Delicados, Denim, Ferro Fácil,
Mistos, Sedas, Desporto, Tempo, Lãs

*Não instalar dentro de armário, nem
sobre pedestal com gaveta.

• Funções: Início Diferido, Nível de
Secagem, Extra Antirrugas, Reverse+,
Início/Pausa, Tempo de Secagem,
AutoOff
• Tambor de 118 litros
• Filtro EcoFlow
• Eficiência de condensação B

PT: 607€
PNC: 916 098 680
EAN: 7332543703197

EW7H5825IB

NOVO

Bomba de Calor: Série 700 GentleCare

• Óculo em Vidro com Aro Cinza Escuro
XXL

Filtro EcoFlow: fácil de limpar, resulta numa circulação de ar eficiente, o
que garante um consumo de energia reduzido enquanto seca.
Sistema GentleCare: roupa seca a quase metade da temperatura, o que
lhe permite um cuidado superior enquanto poupa energia.
Sistema SensiCare: deteção de humidade e ajuste do tempo de secagem.

Características
• Capacidade: 8 kg

• Porta reversível

• Classificação energética A++

• Painel branco com Display tátil LCD
dígitos e gaveta branca

• Motor Universal Assíncrono

Dimensões (mm):
850 (A) x 596 (L) x 638-662 (P)

• Sistemas GentleCare e Sistema
SensiCare

• Cor: Branco

• Programas: Roupa de Cama, Algodão
ECO, Algodões, Delicados, Denim,
Edredões, Mistos, Refrescar, Sedas,
Desporto, Sintéticos, Lãs

*Não instalar dentro de armário, nem
sobre pedestal com gaveta.

• Funções: Início Diferido, Nível de
Secagem, Extra Antirrugas, Reverse+,
Início/Pausa, Tempo de Secagem,
AutoOff
• Tambor de 118 litros com iluminação
interior
• Filtro EcoFlow
• Eficiência de condensação B
• Óculo em Vidro com Aro Branco XXL

PT: 589€
PNC: 916 098 681
EAN: 7332543703203

Especificações Técnicas

Roupa

Secadores
Bomba de calor

EW7H4854IB

EW7H5825IB

Electrolux
EW7H4854IB
8
Bomba de Calor
A++
235
Sim

Electrolux
EW8H4964IB
8
Bomba de Calor
A++
235
Sim

1,93
1,08
0,10
1,90
10
Algodão seco para guardar
178
104
145
B
81
81
81
66
Livre Instalação

1,93
1,08
0,10
1,90
10
Algodão seco para guardar
178
104
145
B
81
81
81
66
Livre Instalação

850
596
638
662

850
596
638
662

*
*

*
*

Ficha de produto de acordo com a norma (EU)
Nº 392/2012

DIMENSõES

Altura (mm)
Largura (mm)
Profundidade min. (mm)
Profundidade máx. (mm)

CARACTERíSTICAS

CicloneCare
DelicateCare
SmartSense
GentleCare
SensiCare
Tambor Protex
Display
Certificado Woolmark
Motor Inverter
Filtro EcoFlow
Iluminação do tambor
Porta reversível
Porta transparente
Desconexão automática AutoOff
Kit de drenagem incluído
Movimento reversível do tambor
INDICADORES
Limpeza do condensador
Limpeza do filtro
Depósito cheio
FUNçõES
Início diferido
Antirrugas
Alerta Fim
Extra Silencioso
Antirrugas Extra
Reverse Plus
Secagem por tempo
Refrescar
PROGRAMAS ESPECIAIS
Lãs
Sedas
Engomar fácil
Outdoor
Refrescar
Delicados
Denim
Edredões
Mix
Mix XL
Algodão Eco
Algodão
Roupa de Cama XL
Roupa de Cama
Desporto
Sintéticos

LIGAçãO ELéTRICA

Voltagem, V
Frequência, Hz
Potência, W
PNC
EAN
* Sim tem / – Não tem

Protex
LCD tátil
-

Protex
LCD dígitos
-

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
-

*
*
*
*
*
*
-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

230
50
800
916 098 680
7332543703197

230
50
800
916 098 681
7332543703203

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Marca
Modelo
Capacidade máxima (kg)
Tipo de Secador
Classe de Eficiência Energética
Consumo anual de energia (kWh)
Secagem Automática
Etiqueta Ecológica UE
Consumo de energia programa Algodões, carga completa (kWh)
Consumo de energia programa Algodões, meia carga (kWh)
Cons. energia modo desligado (W)
Consumo energia modo inativo (W)
Duração no modo inativo (min)
Programas declarados
Dur. ponderada programa Algodões carga completa e meia carga (min)
Duração programa Algodões, carga completa (min)
Duração programa Algodões, meia carga (min)
Classe de eficiência de condensação
Eficiência média de condensação (%
Efic. méd. conden. algodões, 1/2 carga (%)
Eficiência condensação ponderada Algodões, carga completa e 1/2 carga (%)
Nível de ruído (db(A))
Instalação

E4DHCB01

Caneta Tira Nódoas Ultrassónica

Consumíveis & Acessórios
Concebida para eliminar nódoas
e manchas difíceis – de tinta a
café – pré-trata a roupa antes da
lavagem. Aplique a caneta na
área afetada e deixe a tecnologia
ultrassónica funcionar. Depois,
basta lavar e esperar pelos
surpreendentes resultados. A caneta
tira nódoas pode ser utilizada numa
grande variedade de tecidos.
1 Unidade por caixa - preço unitário

PT: 118,16€
PNC: 902 979 809
EAN: 7332543 609 055

E4WHPA02

Kit anti vibração para
máquinas roupa

Roupa
Cada conjunto inclui 4 pés. Estes
amortecedores de borracha
absorvem as vibrações do seu
aparelho e mantêm-no firme no
chão, protegendo-o contra riscos.

15 Unidades por caixa - preço unitário

E6WMA101

Kit de união em coluna com
bandeja 54-60 cm

E4YHMKP2

Aproveite ao máximo o seu espaço
com o nosso kit de empilhamento.
Dimensões: Para aparelhos de
60 cm de largura e 54 a 60 cm de
profundidade, a prateleira pode ir
até um máximo de 34 cm.

Dispositivo anticalcário

PT: 10,73€
PNC: 902 979 524
EAN: 7321423054184

Dispositivo anti calcário, para
prolongar a vida útil dos aparelhos
e reduzir a necessidade de
utilização de agentes químicos
descalcificadores.

4 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 74,80€
PNC: 902 979 795
EAN: 7332543575756

6 Unidades por caixa - preço unitário

Fragrância FreshScent que,
combinada com vapor suave,
permite refrescar peças de roupa
delicadas. Reduz a necessidade de
lavar as roupas, prolongando a sua
vida útil.

42 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 17,24€
PNC: 902 979 808
EAN: 7332543582884
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E6WMFR010

Fragrância FreshScent

PT: 18,32€
PNC: 902 979 318
EAN: 7321422645499

EDBALL

Bolas de secagem

Consumíveis & Acessórios
Bolas de secagem especialmente
concebidas para suavizar as
fibras dos tecidos sem recorrer a
químicos, evitando vincos. Cada
unidade é composta por 2 bolas de
secagem.

96 Unidades por caixa - preço unitário

E4WSWB41

Sacos de lavagem para
roupa delicada

PT: 15,07€
PNC: 902 979 186
EAN: 7321422255810

Protege as peças de roupa, para
que durem mais tempo.
Dimensão: 40X60 cm.

12 Unidades por caixa - preço unitário

E2WDA150B

Mangueira saída 1,5 m

PT: 6,40€
PNC: 902 979 287
EAN: 7321422645383

10 Unidades por caixa - preço unitário

E2WDE200B

Mangueira saída extensível
0,5 m a 2 m

PT: 6,40€
PNC: 902 979 336
EAN: 7321422784723

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 8,56€
PNC: 902 979 339
EAN: 7321422784747

E2WII350A

Mangueira de entrada de
segurança 2,5 m

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 12,90€
PNC: 902 979 340
EAN: 7321422784754

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 37,83€
PNC: 902 979 341
EAN: 7321422785294

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 6,40€
PNC: 902 979 342
EAN: 7321422785300

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 8,56€
PNC: 902 979 343
EAN: 7321422785317

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 9,65€
PNC: 902 979 344
EAN: 7321422785324
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E2WII250A

Mangueira de entrada
tradicional 1,5 m

E2WII150A

Mangueira de entrada
tradicional 2,5 m

E2WIS250A

Mangueira de entrada
tradicional 3,5 m

E2WDE400B

Mangueira saída extensível
1,2 m a 4 m

Roupa

E2WIH150A

E2WIH250A

E2WIS150A

Mangueira de entrada
água fria 2,5 m
(alta qualidade)
Mangueira de entrada
água fria 1,5 m
(alta qualidade)
Mangueira de entrada
água quente 1,5 m
(alta qualidade)

E2WIC150B

Mangueira de entrada
água quente 2,5 m
(alta qualidade)

E2WIC250A

Mangueira de entrada
de segurança 1,5 m

E2WIC150A

Mangueira de entrada
água fria 1,5 m
(alta qualidade)

Consumíveis & Acessórios

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 9,65€
PNC: 902 979 346
EAN: 7321422785348

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 11,82€
PNC: 902 979 347
EAN: 7321422785355

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 8,56€
PNC: 902 979 348
EAN: 7321422785362

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 8,56€
PNC: 902 979 349
EAN: 7321422785379

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 12,90€
PNC: 902 979 350
EAN: 7321422785386

10 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 32,41€
PNC: 902 979 351
EAN: 7321422785393

M3GCP400

Limpeza & cuidado 3 em 1

Roupa
Mantenha a sua máquina
impecável com o kit de cuidado 3
em 1, composto por descalcificador,
desengordurante e limpa máquinas.
Recomenda-se utilização uma vez
por mês ou a cada 30 ciclos.
Cada unidade contém 1 saqueta de
50g

12 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 10,73€
PNC: 902 979 918
EAN: 7332543659517
12 Unidades por caixa - preço unitário

M3GCS200

Sal restaurador

PT: 19,40€
PNC: 902 979 919
EAN: 7332543659500

O mesmo sal para ambas as
máquinas, de lavar loiça e roupa.
Evita o depósito de calcário.
Garante a melhor performance
com o mínimo consumo de energia
e detergente. Também restaura o
brilho da sua loiça.
Cada unidade: 1Kg
12 Unidades por caixa - preço unitário

M3GCP300

Descalcificador

PT: 3,24€
PNC: 902 979 927
EAN: 7332543659678

Descalcificador para máquinas de
lavar loiça e máquinas de lavar
roupa.
Cada unidade contém 2 saquetas
de 50g

30 Unidades por caixa - preço unitário

Mantenha a sua máquina como
nova.
Este detergente para limpeza
profunda recorre a enzimas
poderosas e a um agente
desengordurante para remover
resíduos do vedante da porta, do
tambor e da tubagem, deixando-os
perfeitamente limpos e contribuindo
para que a sua máquina continue a
ter uma excelente performance.
Cada unidade contém 2 saquetas
de 50g

30 Unidades por caixa - preço unitário

PT: 10,73€
PNC: 902 979 931
EAN: 7332543659692
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M3GCP200

Super Clean

PT: 7,48€
PNC: 902 979 928
EAN: 7332543659685

#pelomelhor

Viver
pelo melhor
Reinventamos o sabor e o cuidado com
a roupa para uma vida mais agradável
e sustentável em todo o mundo.

O futuro é determinado pela forma como todos vivemos as
nossas vidas.
É por isso que nos esforçamos para melhorar a vida de
milhões de pessoas e do mundo à nossa volta. Este princípio
está presente em tudo que fazemos. Em cada ideia, em cada
produto, em cada interação. Acreditamos que as mais sublimes
experiências de sabor devem ser fáceis de alcançar por todos.
Que há sempre uma melhor forma de cuidar das roupas para
que pareçam e permaneçam como novas durante mais tempo.
Para ter sucesso, repensamos continuamente cada procedimento e melhoramos a nossa forma de trabalho - internamente e em conjunto com os nossos clientes e parceiros. Ao criar
soluções interessantes e grandes experiências que enriquecem
o dia-a-dia das pessoas e a saúde de nosso planeta, queremos
ser uma força motriz em prol de uma vida agradável e
sustentável.
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Somos nós - na Electrolux, mudamos vidas para melhor.

Fornos
Conectividade
via WiFi

SmartCook &
Camera

Camara integrada

Cozedura
Sous Vide

Vapor

Touch Control

Steamify

Sonda térmica

VelvetClosing®:
fecho suave da
porta

Ventilado XL

Porta fria

Cozedura Multinível

Limpeza Pirolítica

Inox anti dedadas

Classificação
energética

Capacidade, litros

Iluminação de
halogéneo

Função
micro-ondas
e grelhador

Função MyFavourite

Capacidade, litros

Função
micro-ondas

Função
micro-ondas
e grelhador

Função grelhador

Programas
automáticos

Função
descongelação

Inox anti dedadas

Gama compacta
Altura

Micro-ondas

Placas
Indução

Hi-Light

Gás

Função Ponte

SenseBoil

Função PowerSlide

Direct Access

Touch Control

Função Power
Booster

Função Stop & Go

EcoTimer™

Cronómetro
CountUp

CleverHeat: calor
residual 3 fases

Função Hob2Hood:
ligação placa/
exaustor

Foco triplo

Foco duplo

Foco extensível

WOK

Ignição elétrica

Classificação
energética

Recirculação de ar

Extração do ar

Iluminação LED

Largura, cm

Função Hob2Hood:
ligação placa/
exaustor

Função Brisa

Chaminés e Exaustores
Baixo ruído

Guia de simbolos
Frio
Classificação
energética

Consumo anual de
energia, kWh

FlexiSpace

NoFrost

Low Frost

Dispensador de
água e gelo

Arrefecimento
rápido de bebidas

Display tátil na
porta

Alarme sonoro

SpacePlus™

Iluminação LED

Tecnologia
TwinTech™

Multiflow

FreeStore™

CustomFlex™

Touch Control

Display LCD

Função ECO

Inox anti dedadas

Classificação
energética

Capacidade,
nº de talheres

RealLife®
Capacidade XXL

FlexiSpray

Display LCD

QuickSelect

Indicadores LED

Motor Inverter

Função AutoOff

TimeBeam

Função My
Favourite

Programa
automático

Programa copos

Indicador luminoso
de funcionamento
(vermelho e verde)

Nível de ruído, db(A)

XtraDry

AirDry

Inox anti dedadas

3º cesto

Capacidade
de lavagem ou
secagem, kg

Capacidade
de lavagem e
secagem, kg
(modelos lavar e
secar)

Centrifugação,
r.p.m.

Classificação
energética

Time Manager

UltraCare

SteamCare

SensiCare

Motor Inverter

Bomba de calor

Porta Reversível

Filtro EcoFlow

Vapor antialergias

Vapor FreshScent

DualCare

GentleCare

Pause + Add

Loiça
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Roupa

Notas

Notas Gerais
Aos preços de tabela líquidos de desconto, acresce IVA à taxa em vigor.
O preço de tabela unitário inclui a taxa EcoREEE•, por tipo de produto:
- Aparelhos de frio: 4.46 €
- Grandes domésticos: 2.61 €
- Fornos, Placas e micro-ondas: 0.87 €
- Chaminés e Exaustores: 0.60 €
• Para cumprimento do Despacho do Ministério do Ambiente, emanado do Diário da República, de 10 de Abril de 2007.
•Os eletrodomésticos estão sujeitos a melhorias constantes, pelo que as características técnicas dos nossos produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Aconselhamos a confirmação das características dos produtos que constam neste catálogo junto dos nossos distribuidores. Salvaguardam-se possíveis erros
tipográficos e/ou fotográficos.

Electrolux Serviço de Assistência Técnica

Serviço de
assistência
técnica
Agora que comprou um produto Electrolux, pode
relaxar. Estamos empenhados em oferecer-lhe
o melhor serviço durante o tempo de vida do
seu eletrodoméstico, através da nossa rede de
concessionários de assistência técnica.

Assistência Técnica em todo o país
Apoiada pela grande variedade de
peças disponibilizadas pelo nosso
armazém central, a nossa rede de
assistência técnica procurará fazer a
reparação do seu produto, na sua
casa, com a máxima brevidade
possível.

Telf. +351 21 440 39 39
Fax +351 21 440 39 93
www.service.electrolux.com
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electrolux.service@electrolux.pt

For better living.
Designed in Sweden
www.electrolux.pt

